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ÖZET
Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin cep telefonu operatörlerini değiştirmelerinde etkili
olan faktörlerin belirlenmesi ve değiştirme maliyeti boyutlarının, öğrencilerin davranışları
üzerindeki olası etkilerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, bir devlet üniversitesinin iktisadi ve
idari bilimler fakültesinde gerçekleştirilen anket çalışmasından elde edilen veriler geçerlilik ve
güvenilirlik analizlerinin ardından yapısal denklem modelleme ile test edilmiş ve öğrencilerin
operatör değiştirme niyetlerinde etkili olan faktörler belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, altı boyut
elde edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda elde edilen modelle değiştirme niyetinin
etkileyenleri belirlenmiştir. Buna göre marka ilişkisi maliyetinin sadakat üzerinde ve dolayısıyla
değiştirme niyetinde diğer boyutlardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Burnham vd. (2003)
tarafından geliştirilen ölçeğin uyarlanarak mobil iletişim sektöründe uygulanması ve literatürde
sınırlı olarak yer verilen ilişkisel maliyet boyutlarının öneminin ortaya konulmuş olması
çalışmanın önemli katkıları arasında yer almaktadır.
Anahtar kelimeler: değiştirme maliyeti, mobil iletişim, değiştirme niyeti

CELL PHONE OPERATOR SWITCHING INTENTIONS OF UNIVERSITY
STUDENTS
ABSTRACT
The objective of this study is to determine the factors affecting the cell phone switching behavior
of university students and to determine the potential effects of switching cost dimensions on the
switching intentions of students. Within this context, the data gathered from the survey conducted
in the Faculty of Economics and Business Administration of a state university were analyzed
with structural path model and the factors affecting the operator switching intentions of the
students were determined. The results revealed that switching cost had six dimensions. After
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some analysis, the model that shows dimensions affecting switching intentions directly and
indirectly was developed. According to the model brand related cost has the most effect on
loyalty and switching intention. Using the scale developed by Burnham et al. (2003) in mobile
communication industry and revealing the importance of relational costs, which are discussed
limitedly in the literature, can be considered among the main contributions of the study.
Keywords: switching cost, mobile communication, switching intention

GİRİŞ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişiminde önemli bir rol oynayan ve en hızlı
gelişen sektörlerden biri olan mobil iletişim hizmetleri 1990’lı yılların başından itibaren
sınırlarını genişletmeye başlamıştır. Yoğun araştırma ve geliştirme çalışmalarına paralel olarak
sürekli

gelişen teknolojinin

hem

rekabeti

hem

de kişiler arası

iletişimi artırması

telekomünikasyon sektörünü firmalar için olduğu kadar tüketiciler için de önemli bir noktaya
taşımıştır.
Dünya genelinde %80’lik bir kullanım ile 219 ülkeyi (GSMA – GSM Association) kapsayan
GSM sektörü Türkiye’de de 1994 yılının Mart ayından itibaren kullanılmaya başlanarak
dünyadaki gelişim ivmesine benzer bir çizgide ülke geneline nüfuz etmiştir. Bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yakından takip edildiğinin bir göstergesi olan mobil iletişim sektörü gelişmiş
ülkelerde doygunluk aşamasına ulaşmasına rağmen Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde
büyüme potansiyelini sürdürmektedir (ITU, 2010).
Nüfusu 73,722,988 (TUİK, 2010) olan Türkiye, 63,8 milyonluk mobil abone sayısına (BTK,
2011) sahiptir. Türkiye’de mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren üç firma arasında Turkcell,
34,6 milyonluk (%53,38) abone sayısı ile bu sektörde en yüksek pazar payına sahip olan firmadır.
Bunu, 17,51 milyon (%27,44) abone ile Vodafone ve 12,23 milyon (%19,17) abone ile Avea
izlemektedir (BTK, 2011).
Gelişme potansiyelinin yüksek olması ve kullanım hacminin artması nedeniyle rekabetin yoğun
bir şekilde yaşandığı mobil iletişim sektörü, 9 Kasım 2008 tarihinden itibaren başlayan numara
taşınabilirliği uygulaması ile birlikte daha yoğun bir rekabet sürecine girmiştir. Avrupa Birliği
Evrensel Hizmet Yönergesi’nde, “kamu hizmetlerinden yararlanan tüm abonelerinin, mobil
hizmetler de dâhil olmak üzere, numaralarını değiştirmeden bağımsız olarak başka bir hizmet
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sağlayıcıdan yararlanabilmesi” (European Commission, 2002:16) olarak tanımlanan numara
taşınabilirliğinin temel amacı tüketici memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüketicilere memnun
olmadıkları hizmetleri değiştirme imkânı veren bu uygulama firmalar arasında daha yoğun bir
rekabete neden olmuş ve abonelerin mevcut hizmet sağlayıcılarında kalmaya devam etmelerinde
sadakatlerinin yanı sıra başka bir hizmet sağlayıcıya geçme maliyetlerinin etkisini de ortaya
çıkarmıştır.

LİTERATÜR TARAMASI
Farklı endüstrilerde yer alan firmalar için rekabette başarılı olmanın temel gerekleri arasında
mevcut müşterileri elde tutma ve yeni müşteriler edinme yer almaktadır. Mevcut müşterileri elde
tutmanın iki temel kuralı ise müşteri tatminini sağlayarak sadakati artırmak veya rakip ürün veya
hizmeti tercih etmelerini önleyecek değiştirme engelleri oluşturmaktır (Fornell, 1992). Mevcut
hizmet sağlayıcıyı, bir başka hizmet sağlayıcıya geçmek amacıyla terk etmeyle ilişkilendirilen
tüm maliyetler (finansal, psikolojik, öğrenme, vs.) değiştirme engelleri arasında yer almaktadır
(Fornell, 1992:11). Tüketiciler, bahsedilen değiştirme engellerinin yüksekliği ile orantılı olarak
mevcut hizmet sağlayıcılarını terk etmekte zorlanırlar. Değiştirme engeli bir başka hizmet
sağlayıcıya geçmeyi tüketici için maliyetli hale getirirken, tüketici tatmini de bu durumu rakipler
için maliyetli hale getiren birer araçtır.
Değiştirme engeli; değiştirme maliyeti, alternatiflerin çekiciliği ve kişilerarası ilişkilerden
oluşmaktadır. Değiştirme maliyeti değiştirme engelini oluşturan boyutlardan biri olarak
“Tüketicilerin, bir hizmet sağlayıcıdan diğerine geçme süreci ile ilişkilendirdiği bir defaya
mahsus ortaya çıkan maliyetler” (Burnham, Frels ve Mahajan, 2003:110) veya “Bir alternatiften
diğerine geçme süreci ile ilişkilendirilen, algılanan psikolojik ve ekonomik maliyetler” (Jones,
Mothersbaugh ve Beatty, 2002:441) şeklinde tanımlanmıştır. Bu maliyetler, sadece objektif
olarak ölçülebilen parasal olanları değil, aynı zamanda yeni bir hizmet sağlayıcının müşterisi
olmaktan kaynaklanan psikolojik maliyetleri de içerir. Endüstriye ve ürün özelliklerine göre
yapısı farklılaşan değiştirme maliyeti, konu olduğu çalışmalarda farklı boyutlarla ele alınarak
çeşitli sektörlerde incelenmiştir.
Değiştirme maliyeti konusu telekomünikasyon (Ranganathan, Seo ve Babad, 2006; Seo,
Ranganathan ve Babad, 2008; Deng, Lu, Wei ve Zhang, 2010), mobil iletişim (Kim, Park ve
Jeong, 2004; Aydın ve Özer, 2005; Buehler, Denwer, Haucap, 2006), ileri teknoloji pazarları (Pae
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ve Hyun, 2006), web sitesi ve elektronik posta hizmetleri (Kim, Shin ve Lee, 2006; Hong, Kim
ve Lee, 2008), hizmet tedarikçileri (Patterson ve Smith, 2003), sigortacılık (Burnham vd., 2003)
gibi pek çok hizmet sektöründe uygulanmıştır. Literatürde, değiştirme maliyetinin önemi kabul
edilmiş olmakla birlikte, tek veya çok boyutlu bir yapıya sahip olup olmadığı konusunda açık bir
tanım ve fikir birliği bulunmamaktadır. Değiştirme maliyetinin tanımı ile ilgili çoklu
kavramsallaştırmanın yansımasını, yapının oluşturulmasında kullanılan boyutların çeşitliliğinde
görmek mümkündür (Edward ve Sahadev, 2011). Değiştirme maliyeti ölçeği için üzerinde
uzlaşılmış boyutların yer aldığı bir ölçek bulunmamaktadır. Literatürde yer alan mevcut
araştırmalar incelendiğinde, değiştirme maliyetini ölçmek üzere tasarlanmış ölçeklerin farklı
sayıda boyutu ele aldığı görülmektedir.

İki boyutlu çalışmalara içsel ve dışsal maliyetler

(Buehler vd., 2006); üç boyutlu çalışmalara kayıp maliyeti, adaptasyon maliyeti, geçiş maliyeti
(Kim vd., 2004), işlem maliyeti, öğrenme maliyeti, yüzeysel(kontrat) maliyet (Klemperer, 1987a;
Seo vd., 2008), prosedür, finansal, ilişkisel maliyet (Burnham vd., 2003), devamlılık maliyeti,
öğrenme maliyeti ve batık maliyet (Guiltinan, 1989’dan akt. Patterson ve Smith, 2003:108) örnek
verilebilir.
Mevcut çalışmalar incelendiğinde, yönetim ve iletişim alanlarında en çok atıf alan çalışmanın
Burnham vd. (2003)’ne ait olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada kullanılan ölçeğin boyutları
itibariyle değiştirme maliyetini üç temel boyut ve sekiz alt boyutla ele alan, en kapsamlı ölçek
olduğu kabul edilmiştir ve mevcut çalışmada da yazarlar tarafından geliştirilen bu ölçek mobil
iletişim hizmetlerine uyarlanmıştır. Burnham vd. (2003), değiştirme maliyetinin etkin bir şekilde
yönetilebilmesi için firmaların, tüketiciler tarafından algılanan değiştirme maliyetlerini ayırt
etmeleri ve anlamaları gerektiğini ifade etmişlerdir (s. 110). Yazarlar, çalışmalarında, değiştirme
maliyetini çok boyutlu olarak kavramsallaştırmışlar ve daha ekonomik ve kullanışlı bir model
ortaya koyabilmek için bu boyutları, prosedür, finansal ve ilişkisel maliyet olmak üzere üç temel
boyut altında toplamışlardır. İlgili boyutlar ve bu kavramları oluşturan alt boyutlar, Burnham vd.,
(2003) tarafından çalışmalarında aşağıdaki gibi açıklanmaktadır.
Prosedür maliyeti: Ekonomik risk, değerlendirme, öğrenme ve arama maliyetlerinden oluşan
prosedür maliyeti, zaman ve çabayla ilgili harcamaları içerir. Ekonomik risk maliyeti, tüketicinin,
hakkında yetersiz bilgiye sahip olduğu yeni bir hizmet sağlayıcıya geçtiğinde karşılaşabileceği
olası olumsuzluklardan kaynaklanan belirsizliği kabul etme maliyetidir. Değerlendirme maliyeti,
değiştirme kararını vermek için gereken araştırma ve analizle ilişkilendirilen zaman ve çaba
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maliyetleridir. Öğrenme maliyeti, bir ürün veya hizmeti etkin bir şekilde kullanmak için gerekli
olan beceri veya bilgiyi edinmek için harcanan zaman ve çabayı içerir. Kurulum maliyeti, yeni bir
hizmet sağlayıcı ile ilişki başlatma veya yeni bir ürünü ilk kullanım için hazırlama süreçleriyle
ilişkilendirilen zaman ve çaba maliyetidir.
Finansal maliyet: Fayda kaybı ve parasal kayıp alt başlıklarından oluşan finansal maliyet,
parasal olarak değerlendirilebilen kaynakların kaybı ile ilgilidir. Fayda kaybı maliyeti, mevcut
hizmet sağlayıcıyla olan ilişkilerin sürdürülmesi durumunda ekonomik fayda sağlayan
sözleşmeye dayalı ilişkilerden doğan maliyetler anlamına gelmektedir. Parasal kayıp maliyeti,
hizmet sağlayıcı değiştirildiğinde ortaya çıkan bir defaya mahsus yapılan finansal harcamalardır.
Bu maliyet kalemi ilgili yeni ürünü satın alma sürecinde karşılaşılan harcamaları içermez.
İlişkisel maliyet: Bu boyut, kişisel ilişki kaybı ve marka ilişkisi kaybından oluşmakta ve bağların
kaybedilmesinden doğan psikolojik veya duygusal rahatsızlıkları içeren maliyettir. Kişisel ilişki
kaybı maliyeti, tüketicinin etkileşimde bulunduğu kişilerle kendini özdeşleştirmesinden doğan
bağların kopmasından kaynaklanan duygusal kayıplar olarak tanımlanmaktadır. Mevcut hizmet
sağlayıcının çalışanlarıyla kurulan yakınlığın sağladığı rahatlık, yeni hizmet sağlayıcıda kısa
sürede elde edilememektedir. Marka ilişkisi kaybı maliyeti, tüketicinin kendini özdeşleştirdiği
marka veya şirketle olan bağların kopmasıyla ilişkilendirilen duygusal kayıplardır. Tüketiciler
satın alma davranışlarına anlam yüklemekte ve benliklerinin parçası haline gelen ilişkiler
kurmaktadırlar. Marka veya şirket temelli bu ilişkiler hizmet sağlayıcı değiştirildiğinde
kaybedilmiş olur.
Bu kapsamda, çalışmanın iki temel amacı Burnham vd. (2003)’nin ölçeğinin uyarlanarak mobil
iletişim hizmetleri için geçerliliğinin ve güvenilirliğinin belirlenmesi ve değiştirme maliyeti
boyutlarının, tüketicilerin operatör değiştirme niyetleri üzerine olası etkilerinin belirlenmesidir.

METODOLOJİ
Keşfedici ve tanımlayıcı aşamalardan oluşan araştırmanın ilk adımında tüketicilerin cep telefonu
operatörlerini tercih kriterlerini belirlemek amacıyla 142 öğrenciye açık uçlu bir soru
yöneltilmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde tanımlayıcı araştırmada kullanılmak üzere
operatör seçiminde yedi temel tercih kriteri olduğu belirlenmiştir.
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Değiştirme maliyetini ölçmek için Burnham vd. (2003)’nin geliştirmiş olduğu 30 ifadeden oluşan
ölçek uyarlanmıştır. Uyarlama aşamasında ölçek ifadeleri mobil hizmetlere uygunluk açısından
değerlendirilerek konuyla ilgili olmayan dört soru ifade setinden çıkarılmıştır. Sekiz boyutu
içeren toplam 26 ifade beş noktalı Likert tipi ölçekle ön test için anket formuna dâhil edilmiştir.
Tüketicilerin operatör değiştirme niyetlerini belirlemek amacıyla Kim, Shin ve Lee (2006)’nin
kullandığı üç ifadeden oluşan değiştirme niyeti ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca, tüketicilerin
aboneliklerini ve demografik (nüfus bilimsel) özelliklerini belirlemeye yönelik sekiz soruya yer
verilmiştir. Toplam, 47 soruyu içeren anket formu oluşturulmuştur. Elde edilen anket formu Mart
ve Nisan aylarında bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin yedi
bölümünde okuyan hazırlık sınıfları haricindeki tüm sınıflara uygulanmıştır. Veri toplama süreci
sonucunda 1013 anket toplanmış, 927 tane kullanılabilir anket elde edilmiştir.

Analizler ve Bulgular
Araştırmaya katılanların %91,7’si tek hat, %8,1’i iki hat ve %0,2’si de üç hat kullanmaktadır.
İlerleyen analizlerdeki örneklem homojenliğini sağlamak amacıyla analizlere sadece tek hat
kullanan katılımcıların (n=848) verileri dâhil edilmiştir.
Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan katılımcıların %51,1’i erkek ve %48,9’u kadındır. Yaş dağılımı 18 ile 30
arasında ve ortalaması 21,46’dır (s.s. 1,715). %19,9’ü iktisat, %25,4’ü işletme, %14,3’ü kamu
yönetimi, %17,2’si maliye, %12,5’i uluslararası ilişkiler, %5,5’i ekonometri ve %5,2’si de
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim görmektedir. Katılımcıların %37,4’ü
birinci sınıf, %32,7’si ikinci sınıf, %17,6’sı üçüncü sınıf ve %12,4’ü dördüncü sınıfta eğitimini
sürdürmektedir. Katılımcıların aylık cep telefonu harcaması ortalama 28,04 TL’dir (s.s. 18,04).
Katılımcıların hizmet aldığı cep telefonu operatörlerinin dağılımı incelendiğinde ise %26,8’inin
Turkcell, %24,4’ünün Vodafone ve %49,1’inin de Avea olduğu görülmüştür. Katılımcıların
%55,7’si daha önce cep telefonu operatörünü değiştirmiştir. Değiştirenlerin %40,3’ü
Turkcell’den, %32,1’i Vodafone’dan ve %27,5’i de Avea’dan başka bir operatöre geçmiştir.
Değiştirenlerin son operatörleri %18,2 Turkcell, %30,8 Vodafone ve %51 ile Avea olmuştur.
Örneklem içerisinde operatör değiştirenlerin en fazla tercih ettiği operatör Avea olmuştur.
Katılımcıların operatör değiştirme sıklıkları incelediğinde %51,7’sinin bir kez, %28,4’ünün iki
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kez, %13’ünün üç kez ve %6,9’unun ise 4 veya daha fazla defa operatör değiştirdiği
görülmektedir.
Operatör Seçim Kriterleri
Öğrencilerin cep telefonu operatörü seçiminde en önem verdikleri kriteri belirlemek amacıyla
katılımcılardan beş noktalı bir ölçek ile (1=çok önemsiz 5=çok önemli) yedi kriteri puanlamaları
istenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler üç operatör için daha önce hizmet
sağlayıcısını değiştirmiş ve hiç değiştirmemiş olanlar için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tablo
1’de analiz sonuçları detaylı olarak verilmiştir. Turkcell kullanıcıları ilk operatörleri olup
olmamasından bağımsız olarak ilk sırada hizmet kalitesine önem vermektedirler. Vodafone
kullanıcıları başka bir operatörden geldiler ise fiyata, ilk operatörleri Vodafone ise sık
konuşanların o operatörde olmasını en önemli kriter olarak belirtmişlerdir. Avea’da ise her iki
grup için en önemli kriter sık konuşanların o operatörde olmasıdır. Tablo 1’de ayrıca operatör
bazında değiştiren ve değiştirmeyenler arasında ortalama farklarını belirlemek amacıyla bağımsız
örneklem ortalama farkı testlerinin sonuçları sunulmuştur. Turkcell kullanıcıları arasında her iki
grup açısından kriterler arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Vodafone kullanıcıları
arasında ise başka bir operatörden gelenler anlamlı bir şekilde fiyata daha fazla önem
vermektedir. Benzer şekilde ilk operatörü Vodafone olanlar sık konuşulanların bu operatörde
olması kriterine anlamlı bir şekilde diğer gruptan daha fazla önem vermektedir. Avea kullanıcıları
arasında da kriter açısından gruplar arası anlamlı tek fark operatör imajında ortaya çıkmaktadır.
İlk operatörü Avea olanlar diğerlerine göre bu kritere daha yüksek puan vermişlerdir.
Tablo 1. Cep Telefonu Operatörü Seçim Kriterleri
Mevcut cep telefonu operatörü
Turkcell

Vodafone

Avea

Operatör Değiştirme Deneyimi
Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Ort.

Ort.

Ort.

Ort.

Ort.

Ort.

Fiyat

3,63a5

3,34a6

4,33a1

3,84b5

4,21a2

4,11a4

Hizmet kalitesi

4,48a1

4,49a1

4,21a2

4,20a2

4,13a3

4,17a2
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Alternatif hizmetlerin çekiciliği

3,92a4

3,84a4

4,01a4

3,98a3

3,99a5

3,91a5

Sık konuşulanların bu operatörde olması

4,23a2

4,42a2

4,01a4

4,52b1

4,33a1

4,41a1

Operatörün imajı

3,40a6

3,56a5

2,93a5

3,11a6

2,86a6

3,17b6

SMS paketi

4,09a3

3,86a3

4,11a3

3,94a4

4,10a4

4,14a3

İnternet paketi

2,96a7

2,84a7

2,98a6

3,09a7

2,62a7

2,55a7

Not: Aynı satır ve alt tabloda yer alan ve aynı alt simgeyi paylaşmayan değerler anlamlı bir şekilde farklıdır (p<0,5). Üst simge kriterlerin önem
sırasını göstermektedir.

Keşfedici Faktör Analizi
Burnham vd. (2003)’nin geliştirmiş olduğu değiştirme maliyeti ölçeğinin farklı bir sektör olan
mobil hizmetlere ve farklı bir kültüre uygulanması nedeniyle, Türkçeye uyarlanmış
değişkenlerden elde edilen verilere keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Analiz eksik veri
bulunmayan toplam 768 gözlem ile gerçekleştirilmiştir. Keşfedici faktör analizi uygulamasından
önce tüm değişkenlerin normalliği basıklık ve çarpıklık testleriyle incelenmiş ve tüm
değişkenlerin çarpıklık ve basıklık için sırasıyla 2 ve 7 sınır değerlerini geçmediği görülmüştür
(Curran vd., 1996).
İzleyen satırlarda bahsedilecek saflaştırma aşamalarından sonra ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin
örneklem uygunluğu ölçüm değeri 0,797’dir. Analizde kullanılan 26 ifadeden ortak varyansları
0,5’ten küçük olan 2 ifade yeterli açıklama gücü bulunmadığı için analizin ilk çevriminde
ölçekten elenmiştir (Hair vd., 1998:113). Ayrıca temel bileşen yöntemi ile birlikte varimax
rotasyonu uygulanan analiz, ölçeğin daha tutarlı bir hale gelmesi ve saflaştırma amacıyla her
seferinde faktör yükü 0,70 (Shimp ve Sharma, 1987:282)’den az olan bir ifade elenerek
tekrarlanmıştır. On tekrar sonucunda faktör yükü 0,70’ten küçük olan 10 ifade ölçekten
elenmiştir. Kalan 16 ifadenin oluşturduğu faktör sayısı örneklem boyutunun göreceli olarak
büyük olması nedeniyle serpilme diyagramı incelenerek belirlenmiştir. (Brown, 2006:27).
Sonuçta toplam varyansın %72,1’ini açıklayan 6 faktöre ulaşılmıştır. Güvenilirlik tahminleri,
faktör yükleri ve her bir faktörün açıklanan varyans oranları Tablo 2’de sunulmuştur.
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Analiz sonucunda Burnham vd. (2003)’nin öne sürdüğü sekiz boyuttan altısına ulaşılmıştır. Bu
süreçte “parasal maliyet” boyutunu oluşturan tüm ifadeler elendiği için bu boyut örneklemden
elde edilen veri tarafından desteklenmemiştir. Ayrıca bir diğer boyut olan “öğrenme maliyeti
boyutunun” tek bir ifadesi dışında kalanlar elenmiştir. Kalan tek ifade de değerlendirme boyutu
içerisinde yer almıştır.
Tablo 2. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
Boyut

Cronbach Alfa Boyut İsmi
(Açıklanan Varyans % )

Faktör

Temel Değiştirme Maliyeti İfadeleri

Yükü
0,861

Operatörümü firma olarak desteklerim (MİM1).

0,836

Operatörümün kullandığı firma/marka ismini önemserim (MİM2).

0,816

Operatörümün sahip olduğu imajı beğenirim (MİM3).

0,860

Mevcut operatörümdeki çalışanlarla konuşmak hoşuma gider (KİM1).

Marka İlişkili
MİM

0,835
Maliyet( %14,38)

Mevcut operatörümün çalışanları benim için önemlidir
Kişisel İlişki
KİM

0,850
(KİM2).

0,810
Maliyeti( %13,79)

Eğer operatörümü değiştirirsem mevcut operatörümdeki çalışanlarla iş
0,765

yapmayı özleyeceğim
(KİM3).

0,836

Yeni operatöre geçme süreci zaman alır (KM1).

0,823

Yeni operatöre geçiş süreci zordur (KM2).

0,728

Yeni operatöre geçiş birçok formalite gerektirir(KM3).

Kurulum
KM

0,768
Maliyeti(%13,07)

Kendi operatörüm ile diğer operatörlerin sağladığı faydaların
0,789
Değerlendirme
DM

karşılaştırılması, yeterli bilgim olsa bile çok zaman/çaba gerektirir
(DM1).

0,721
Maliyeti(%12,26)

0,788

Yeni operatörün sunduğu özellikleri öğrenmek zaman alacaktır (DM2).*

0,754

Diğer operatörleri karşılaştırmak güçtür (DM3).
Yeni operatöre geçmek, uzun dönemli müşteri olma avantajımı

0,845
Fayda Kaybı
FKM

0,688
Yeni operatöre geçmek, mevcut operatörümde biriktirdiğim puan, kredi

Maliyeti (%9,65)
0,816

ERM

kaybettirir (FKM1).

0,659

Ekonomik

0,877
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Risk Maliyeti(%9,35)

0,792

Yeni operatöre geçmek muhtemelen beklenmedik bir sorunla
sonuçlanacaktır (ERM2).

Not: Keşfedici faktör analizi temel bileşen analizi yöntemi ile tahmin edilmiştir. Faktör rotasyonu varimax yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
*Orijinal ölçekte öğrenme maliyeti boyutunda yer almaktadır.

Doğrulayıcı Faktör Analizi
Keşfedici faktör analizinden sonra ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik testlerini gerçekleştirmek
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Ölçüm modelinde hiçbir ifade birden
fazla faktöre yüklenmemiş ve tüm ölçüm hataları arasında korelasyon olmadığı varsayılmıştır. Bu
model belirlemeleri 89 serbestlik derecesi ile fazlasıyla tanımlı bir model oluşturmuştur.
16 ifadeli değiştirme maliyeti ölçeği psikometrik özelliklerinin değerlendirilebilmesi amacıyla
LISREL 8.8 yazılımı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur (Burton vd.,
1998). Tüm ifadeler temsil ettiği faktöre yüklenerek aynı model içerisinde test edilmiştir. Tablo
3’de faktörler arası korelasyonlar, bileşik güvenilirlik ve paylaşılan varyans istatistikleri
sunulmuştur. Tablo 4’de açıklanan ortalama varyans, standart parametre tahminleri ve t-değerleri
sunulmuştur.
Göreceli olarak yüksek bir örneklem sayısı olduğu için model karşılaştırmalı uyum endeksi (CFI)
ve artımlı uyum indeksi (DELTA2) kullanılarak değerlendirilmiştir (Bollen, 1989). Bu
endekslerin en tutarlı endeksler oldukları Gerbing ve Anderson (1988) tarafından kanıtlanmıştır.
Bu endekslerin yanında diğer uyum endeksleri de (ki-kare, RMSEA, TLI ve SRMR) ayrıca Tablo
4’te sunulmuştur. Gerçekleştirilen analiz yorumlanabilir bir sonuca ulaşmıştır. Seçilen uyum
indekslerinin değerleri ki-kare (89)=188,72, CFI=0,98, RMSEA=0,036 -%90 güven aralığında
0,029-0,044 ve SRMR=0,033’tür. Ki-kare sonucunun anlamlılığı dışında tüm değerler model
uyumunu göstermektedir.
Ölçeklerin iç tutarlılığı, bileşik güvenilirlik testi aracılığıyla tahmin edilmiştir (Fornell ve
Larcker, 1981). Güvenilirlik tahminleri 0,68-0,84 aralığındadır. Açıklanan varyans tahminlerinin
0,50’den büyük olması ve anlamlı t-değerlerinin varlığı ilgili ölçekteki ifadeler arası yakınsama
geçerliliğini göstermektedir (Bagozzi ve Yi, 1988; Fornell ve Larcker, 1981). Ayrıca altı alt ölçek
için faktör yüklerinin yüksek ve anlamlı olması (p<0,01) yakınsama geçerliliği için bir diğer
kriteri de sağlamaktadır (Grewal vd., 1998).
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Tablo 3. Ölçek İstatistikleri
Değişken

Marka

Kişisel

Kurulum

Değerlendirme

Fayda

Ekonomik

İlişkili

İlişki

Maliyeti

Maliyeti

Kaybı

Risk

Maliyet

Maliyeti

Maliyeti

Maliyeti

0,84

0,27

0,03

0,03

0,06

0,05

0,52

0,82

0,03

0,02

0,04

0,05

0,18

0,17

0,77

0,25

0,31

0,14

0,18

0,15

0,50

0,72

0,14

0,17

0,24

0,21

0,56

0,37

0,69

0,20

0,22

0,22

0,37

0,41

0,45

0,68

Marka İlişkili
Maliyet
Kişisel İlişki
Maliyeti
Kurulum
Maliyeti
Değerlendirme
Maliyeti
Fayda Kaybı
Maliyeti
Ekonomik
Risk Maliyeti

Notlar: Değişkenler arası korelasyon matrisin alt üçgeninde verilmiştir. Her bir ölçeğin bileşik güvenilirliği (composite reliability) kalın
rakamlarla köşegende belirtilmiştir. Paylaşılan varyanslar (korelasyonların kareleri) matrisin üst üçgeninde gösterilmiştir.

Ayrışım geçerliliği bilinen en az toleranslı yöntem olan Fornell ve Larcker’in (1981) ölçütüne
göre test edilmiştir. Bu işlem bir faktörün açıklanan varyansının (Tablo 4) paylaşılan varyans
(Tablo 3) ile ve modeldeki diğer faktörler ile karşılaştırılmasıyla yapılmıştır.

Tablo 4. Ölçüm Sonuçlarının Özeti
Değişken

Ortalama

Standart Sapma

Açıklanan

Parametre

Ortalama

Tahminleri

t-değerleri

Varyans
Marka İlişkili Maliyet

3,11

0,98

0,63

0,76-0,85

23,95-27,85

Kişisel İlişki Mal.

2,48

1,04

0,60

0,66-0,83

19,88-26,33

Kurulum Mal.

2,92

0,98

0,53

0,63-0,80

18,23-24,02

Değerlendirme Mal.

2,92

0,94

0,46

0,58-0,75

16,03-20,86

Fayda Kaybı Mal.

3,45

1,07

0,53

0,69-0,76

17,62-18,90

Ekonomik Risk Mal.

2,94

0,98

0,52

0,58-0,84

13,72-16,80

Notlar: n = 848; χ2 = 188,72; Serbestlik derecesi = 89; SRMR = 0,033; CFI = 0,98; DELTA2 = 0,99; RMSEA = 0,036; TLI = 0,98
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Sonuçlara göre mümkün olan 15 karşılaştırmadan 15’inde ayrışım geçerliliği sağlanmıştır.

Değiştirme Maliyetinin Değiştirme Niyetine Etkisi
Değiştirme maliyeti boyutlarının değiştirme niyetine etkisinin belirlenmesi amacıyla bir bağımlı
değişken ve altı bağımsız değişkenden oluşan bir yapısal yol modeli oluşturulmuştur.
Tüketicilerin değiştirme niyetlerini belirlemek üzere üç sorudan oluşan bir ölçek kullanılmıştır
(Kim, Shin, Lee, 2006). İfadeler 5 noktalı Likert tipi bir ölçek yardımı ile sorulmuş ve elde edilen
verilerden değiştirme niyeti bağımlı değişkenini yaratmak için üç değişken toplatılmıştır.
Değiştirme maliyetinin altı boyutu da aynı yöntemle elde edilen altı bağımsız değişken olarak yol
analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda altı bağımsız değişkenden sadece ekonomik risk
maliyeti (β=-0,14;t= -3,86) ve marka ilişkili maliyet (β=-0,23;t= -6,13) değişkenlerinin anlamlı ve
negatif bir şekilde değiştirme niyetine etki ettiği belirlenmiştir (R2=0,073). Marka ilişkili maliyet
göreceli olarak ekonomik risk maliyetinin iki katı oranında değiştirme niyetini etkilemektedir.
Benzer şekilde tüketicilerin algıladığı değiştirme maliyeti boyutlarının tüketici sadakatine etkisi,
oluşturulan yapısal yol modeli ile test edilmiştir. Tüketicilerin mevcut operatörlerine olan
sadakatleri de üç sorudan oluşan 5 noktalı Likert tipi bir ölçek ile ölçülmüş (Parasuraman,
Zeithaml ve Malhotra, 2005) ve bu üç ifadenin puanı toplatılarak sadakat bağımsız değişkeni
oluşturulmuştur. Analiz sonucunda altı bağımsız değişkenden sadece ekonomik risk maliyeti
(β=0,16;t=4,59), fayda kaybı maliyeti (β=0,17;t=4,96) ve marka ilişkili maliyet (β=0,33;t=9,59)
değişkenlerinin anlamlı bir şekilde tüketici sadakatine etki ettiği belirlenmiştir (R2=0,20). Marka
ilişkili maliyet göreceli olarak ekonomik risk ve fayda kaybı maliyetlerinin iki katı oranında
sadakati etkilemektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda değiştirme maliyeti boyutları olan ekonomik
risk maliyeti, fayda kaybı maliyeti ve marka ilişkili maliyetinin sadakat üzerinden dolaylı etkisi
ve sadakatin değiştirme niyeti üzerine doğrudan etkili olduğu varsayımı ile yeni oluşturulan
model, Tablo 5’te yer alan kovaryans matrisi kullanılarak LISREL 8.8 yazılımı ile analiz
edilmiştir (Şekil 1).
Tablo 5. Modelin girdi verileri (kovaryans matrisi)
Değişken
1. Sadakat
2. Değiştirme Niyeti
3. Ekonomik Risk Maliyeti

1

2

3

4

5

0,88
-0,37

1,01

0,22

-0,16
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4. Fayda Kaybı Maliyeti

0,26

-0,08

0,32

1,16

5. Marka İlişkili Maliyet

0,37

-0,24

0,19

0,23

1,11

3,82

2,27

2,94

3,45

3,11

Ort.

Not. Ortalamalar verilmiş ancak analizde kullanılmamıştır. n = 848

Tahmin yöntemi olarak maksimum olabilirlik yöntemi kullanılmıştır. Modeldeki tüm yollar 0,01
düzeyinde istatistikî olarak anlamlıdır. Modelin uyum iyiliği ki-kare (χ2 = 14.94, p = .002),
RMSEA (.025), karşılaştırmalı uyum iyiliği (CFI = .98) ve standart kalıntıların kareli
ortalamalarının karekökü (SRMR = .028) ile test edilmiş ve ki-kare dışında diğerleri genel kabul
edilen sınırlar dâhilinde bulunmuştur (Malhotra, 2010:732).
1,00
Ekonomik Risk
Maliyeti
1,00

0,30

0,14

DS

0,81

18
Fayda Kaybı
Maliyeti

0,18

0,15

Sadakat

1,00

0,20
18
Marka İlişkili
Maliyet

0,32
-0,39
DDN

0,84

Değiştirme Niyeti

Not: Tüm değerler standarttır. D: Açıklanamayan varyansın oranı.
Ki-kare=14,94; df=3; p = 0,00187; RMSEA=0,069; CFI=0,98; SRMR=0,028

Şekil 1. Değiştirme Maliyetinin Değiştirme Niyetine Etkisi

Ekonomik risk maliyeti, fayda kaybı maliyeti ve marka ilişkili maliyetin tüketici sadakati
üzerindeki toplam standart doğrudan etkileri sırasıyla 0,14, 0,15 ve 0,32’dir (bkz. Şekil 1).
Ekonomik risk maliyeti, fayda kaybı maliyeti ve marka ilişkili maliyetin değiştirme niyeti
üzerindeki toplam standart dolaylı etkileri sırasıyla -0,06, -0,06 ve -0,12’dir. Diğer yandan,
tüketici sadakatinin değiştirme niyeti üzerindeki toplam standart etkisi -0,39’dur.

SONUÇ
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Üniversite öğrencilerinin cep telefonu operatörü değiştirme niyetlerinin ölçülmesi temel amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmanın literatüre üç önemli katkısı bulunmaktadır. Birinci katkısı,
değiştirme maliyeti ölçeğinin dilimize uyarlanarak güvenirlik ve geçerlilik analizlerine tabi
tutulmasıdır. İkinci katkısı, tüketicilerin operatör değiştirme niyetlerini hangi faktörlerin, ne
oranda etkilediğini anlamaya yönelik bir model oluşturulmasıdır. Üçüncü katkısı ise doğrudan
cep telefonu operatörlerinin üniversite öğrencileri tarafından hangi kriterler göz önüne alınarak
seçildiğinin belirlenmiş olmasıdır.
Araştırma sonucunda Burnham vd. (2003)’nin değiştirme maliyeti modellerinde öne sürdükleri
sekiz boyuttan oluşan ölçekleri, uyarlama sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde cep
telefonu operatör hizmetleri için değiştirme maliyetlerinin güvenilir ve geçerli altı boyuttan
oluştuğu sonucuna varılmıştır. Bu boyutlardan ilişkisel maliyet boyutu literatürdeki çalışmalarda
diğer boyutlar (ekonomik risk maliyeti, değerlendirme maliyeti, öğrenme maliyeti, kurulum
maliyeti, fayda kaybı maliyeti, parasal kayıp maliyeti) kadar yer almamış, ancak bu çalışmada
önemli bir boyut olarak ortaya çıkmıştır.
Tüketicilerin değiştirme niyetlerini hangi değiştirme maliyeti boyutunun ne oranda etkilediğini
belirlemek amacıyla çeşitli yapısal model çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Modeller ile değiştirme
niyetine iki temel boyutun, tüketici sadakatine ise üç temel değiştirme maliyeti boyutunun
anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Tüm boyutların etkileşimli etkileri ise oluşturulan bir yapısal
yol modeli ile incelenmiştir. Bu amaçla değiştirme maliyeti boyutları olan ekonomik risk
maliyeti, fayda kaybı maliyeti ve marka ilişkili maliyetin sadakat üzerine dolaylı etkili olduğu ve
sadakatin değiştirme niyeti üzerine doğrudan etkili olduğu varsayımı ile yeni bir model
oluşturulmuştur. Modelden hareketle, marka ilişkisi maliyetinin sadakat üzerinde diğer
boyutlardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Tüketici sadakatinin ise, değiştirme niyeti üzerinde
olumsuz etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bir başka deyişle, mevcut cep telefonu operatörüne
yönelik sadakat düzeyi yüksek olan tüketicilerin operatör değiştirme niyetleri daha düşük olduğu
görülmektedir. Cep telefonu operatörlerinin değiştirme maliyetleri içerisinde en önemli etkisi
olan marka ilişkili maliyet boyutu üzerinde çalışmalar yapması tüketicilerin değiştirme niyetleri
üzerinde önemli bir bariyer sağlayacaktır. İmaj geliştirici çalışmalara önem verilmesi faydalı
olacaktır. Ayrıca tüketici sadakati programları üzerine eğilmek tüketici kaybının önlemede büyük
bir fayda sağlayacağı düşünülmektedir.
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Araştırma sonuçlarından bir diğeri ise, tüketicilerin operatör seçimi konusundaki öncelikli
kriterlerin hangileri olduğunun tespitidir.
göstermektedir.

Sonuçlar operatör markalarına göre değişkenlik

Örneğin, Turkcell kullanıcıları en çok hizmet kalitesine önem verirken,

Vodafone kullanıcıları hem fiyata hem de sık konuştukları kişilerin o operatörde olmasına önem
vermektedir. Avea kullanıcılarının en önemli bulduğu kriter ise, sık konuşanların o operatörde
olmasıdır.
Gerçekleştirilmiş olan bu çalışmanın en önemli kısıtı cep telefonu iletişimi pazarında sadece bir
üniversitenin iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerine yönelik bulgular içermesidir. Çeşitli
tüketici bölümlerine uygulanarak çok daha genel sonuçlara ulaşılabilir.
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ÖZET
Geçmişte tüketiciler sadece bulundukları ortamdaki ve yakın çevresindeki kişilere ürünlere ilişkin
deneyimlerini aktarabilirken, günümüzde internet sayesinde tanımadıkları kişilere de fikirlerini,
düşüncelerini ve deneyimlerini sunabilmektedirler. Bu bağlamda, araştırmanın amacı internet
mağazalarında yer alan ürüne ilişkin görsel öğeler, teknik bilgiler ve kullanıcı yorumlarının
tüketicilerin satın alma kararına etkisini belirlemek ve kullanıcı yorumlarının satın alma tercihini
değiştirip değiştirmediğini ortaya koymaktır.
Araştırmanın sonucunda, ürünün görünümüne ve teknik özelliklerine verilen puanlar ile kullanıcı
yorumlarını gördükten sonra verilen puanlar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kullanıcı
yorumları bazı ürünlerde satın alma tercihini artırırken bazı ürünlerde azaltmaktadır.
Araştırmanın bir diğer bulgusu, ürünün görünümüne verilen puanlarla, teknik özelliklerini
gördükten sonra verilen puanlar arasında da anlamlı farklılıklar bulunmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Viral pazarlama, internet, tüketici davranışları, Kullanıcı yorumları.

THE IMPACT OF COMMENTS REGARDING TO PURCHASED PRODUCTS ON
CONSUMER PURCHASE DECISION ON THE INTERNET SHOPPING: AN
EXPERIMENTAL RESEARCH ON THE MOBILE PHONE PRODUCT
ABSTRACT
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While consumers were able to cite their experiences regarding to products only to people in
where their near abroad in the past, they can offer their ideas, thoughts and experiences to people
with whom they are not acquainted via the internet nowadays. In this respect, the aims of this
research are to determine the impact of visual elements, technical information and user comments
regarding to products in the internet stores on consumers’ purchasing decision, and to specify
whether user comments change the consumers’ purchasing decision or not.
As a result of the research, it is found that there are significant differences between the points
awarded to appearance of and technical information on the product, and the points awarded after
reading the user comments. User comments increase purchasing decision for some products,
while decreasing it for some other products. Another finding of this research is that there are
significant differences between the points awarded to appearance of the product and the points
awarded after reading the technical information about product.
Key Words: Viral marketing, internet, consumer behavior, user comments.
1. GİRİŞ
21. yüzyılın başlarında dünyada yaşanan en önemli gelişmelerden birinin internet aracılığıyla
sağlanan iletişim olduğu söylenebilir. İnternet çok kısa bir sürede dünyanın çeşitli bölgelerinde
yaşayan milyonlarca kişi, kurum ve işletmenin birbirleriyle çok düşük maliyetle ve çok kolay bir
şekilde iletişim kurabilmelerine imkan vermiştir (Kırcova, 1999: 3).
İnternet kullanımının artması, geleneksel ağızdan ağıza iletişimin yeniden şekillenmesine yol
açmıştır. Daha önce tüketiciler sadece yakın arkadaşları ve tanıdıklarından ürünler ve hizmetlerle
ilgili tavsiyeler alırken, internet kullanımındaki artışla birlikte, tanımadıkları insanların ürün veya
hizmetlerle ilgili fikirlerine, düşüncelerine, hislerine ve deneyimlerine de ulaşabilmektedir
(Henning ve Walsh, 2003: 51- 74).
İnternet ortamında alışveriş yapan tüketiciler geleneksel perakende alışverişte olduğu gibi
ürünlere dokunabilme ve deneyebilme olanaklarına sahip değildir. Hızlı ve geniş bilgi erişimine
sahip bu kanalı tercih eden tüketiciler, ürün değerlendirme ve karar verme süreçlerinde çeşitli
çevrimiçi ürün bilgi sistemlerinden faydalanmaktadır. Yani tüketiciler önceden satın aldığı,
kullandığı ya da tükettiği ürünlere ilişkin olarak fikirlerini, değerlendirmelerini ve tecrübelerini
isteğe bağlı bir şekilde internet ortamında paylaşmaktadır. (West, 2002: 3). Başka bir ifadeyle,
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ürünü kullanan her müşteri basit şekilde gönüllü satış elemanı görünümü kazanmaktadır. Bu da
viral pazarlama (ağızdan ağıza pazarlama) yönteminin bir yayılma gösterdiğini ortaya
koymaktadır (Deal ve Abel, 2001: 28). Tüketiciler, bir taraftan kitle iletişiminin hedef kitlesini
oluştururken, diğer taraftan da kendileri arasında sözel ve biçimsel olmayan bir iletişim ağı
içerisinde bulunurlar. Ağızdan ağıza iletişim, farkındalığı, algılamayı, beklentileri, tutumları ve
davranışları etkileme özelliğine sahiptir (Odabaşı ve Oyman, 2001: 28).
Ağızdan ağıza iletişim yöntemi en eski pazarlama tekniklerinden biridir. Tüketici ürünle ilgili bir
deneyime sahipse, edindiği olumlu ve olumsuz bilgileri o ürünü sık alan ve kullanan diğer
arkadaşlarına aktarır. İnternet teknolojisi sayesinde dijital ortamlar, insanlar için gerekli olan
bilgilerin yayılması, kolay olarak elde edilmesi ve diğer kişilere aktarılmasını daha hızlı ve etkili
hale getirmiştir (Thevenot ve Watier, 2001).
Tüketicilerin, işletmelerin ürün ve hizmetleri hakkında olumlu veya olumsuz deneyimlerini ve
bilgilerini internet ortamında diğer tüketicilere aktarmalarına elektronik ağızdan ağıza iletişim
denmektedir. Elektronik posta, tüketici sohbet odaları, tartışma forumları, haber grupları ve sanal
fikir platformları gibi internet araçları tüketicilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını mümkün
kılmaktadır. İnternet sayesinde tüketiciler, ilgilendikleri ürün ve hizmetlerle ilgili çok sayıda
bilgiyi, sadece yakın arkadaşları ve tanıdıklarından değil, elektronik ağızdan ağıza iletişim
aracılığı ile ürün ve hizmetle ilgili deneyime sahip hiç tanımadığı ve bilmediği tüketicilerin
oluşturduğu sanal ağlardan elde edebilmektedir (Henning ve Walsh, 2003: 51).
Nihai tüketiciler ve endüstriyel satın alıcıların karar verme sürecinde ağızdan ağıza iletişimi
kullanmalarının birçok sebebi vardır. Bu sebeplerin başında, kişisel iletişim yoluyla kişilerin
deneyimlerini sanal ortamda paylaşmasıyla ürünün satın alınmasında belirleyici rol
oynayabilmesi gelmektedir. Bu yüzden ağızdan ağıza iletişim, satın alma kararı verilirken
belirsizlikleri azaltan bir bilgi kaynağıdır (Thevenot ve Watier, 2001).
İnternet kullanım oranının tüm dünyada hızlı bir biçimde artması işletmelere yeni fırsatlar
yaratmaktadır. Özellikle web tabanlı mağazacılık oranındaki hızlı artışı bu fırsatlar arasında
değerlendirmek mümkündür. Bugün pek çok işletme, ürünlerini geleneksel pazarlama
yöntemlerinin yanında web üzerinden de pazarlamaktadır. Bu işletmelerin sayısı arttıkça
rekabette öne geçebilmek için tüketiciler tarafından tercih edilebilecek farklılıklar yaratabilmek
önem kazanmaktadır. Yoğun rekabet içinde tasarım harikası, yaratıcı ürün ve fiyat stratejileri
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sunan ve müşteri bağlılığı oluşturmak için farklı yöntemler geliştiren web alışveriş sitelerinin
ayakta kalabildiği görülmektedir. Müşteri bağlılığı oluşturmada kullanılan yöntemlerden biri de
tüketicilerle kurulan samimi ilişkilerdir. Doğrudan pazarlama yöntemlerinde sıklıkla kullanılan
tüketici ile interaktif iletişim kurma tekniklerinin, web tabanlı pazarlamada da etkin bir biçimde
kullanıldığı görülmektedir. Bu duruma örnek olarak, web tabanlı pazarlamada tüketicilerin satılan
ürünlere ilişkin yorumlarda bulunarak işletme ve diğer müşterilerle iletişime girmesi
gösterilebilir.
Tüketicilerin daha önce satın aldıkları ve kullandıkları ürünler hakkında yaptıkları yorumlar, bir
ağızdan ağıza pazarlama yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Pozitif ağızdan ağıza
pazarlamanın satışları artırmadaki hüneri bilindiğinden, işletmeler açısından ürüne ilişkin tüketici
yorumları önem kazanmaktadır. Ayrıca, ürüne ilişkin görsel materyallerin kullanımı, teknik
bilgiler, fiyat gibi pazarlamaya yönelik önemli unsurların yanında ürüne ilişkin yorumların
etkisinin bilinmesi işletmelere yarar sağlayacaktır.
Bu çalışmada, tüketicilerin cep telefonu alışverişlerinde ürüne ilişkin görsel materyaller, teknik
bilgiler ve kullanıcı yorumları bilgilerini değerlendirme süreci incelenerek, sürecin aşamalarında
söz konusu cep telefonu modelinin tercihinde farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır.
Bu bağlamda, araştırmanın amacı internet mağazalarında yer alan ürüne ilişkin görsel öğeler,
teknik bilgiler ve kullanıcı yorumlarının tüketicilerin satın alma kararına etkisini belirlemek ve
kullanıcı yorumlarının satın alma tercihini değiştirip değiştirmediğini ortaya koymaktır.
2. LİTERATÜR ÇALIŞMASI
Tüketicilerin satın alma karar sürecinin en önemli unsurlarından biri bilgi toplamadır. Bilgi
toplama süreci temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamaların ilki, maliyet ve faydanın
karşılaştırılmasıdır. Tüketiciler için ürünün yararı, algılanan maliyetinden düşük olmamalıdır.
İkinci aşama, kararın algılanan riskidir. Risk büyüdükçe tüketiciler daha ayrıntılı araştırmalara
yönelmektedir. Üçüncü aşama, ürünün yüksek fiyatıdır. Ürünün fiyatı yükseldikçe, araştırmaya
harcanan zaman da artacaktır. Son aşama ise, bilgiye kolay ulaşımdır. Bilgiye kolay ulaşıldığında
araştırma daha hızlı ve kolay bir biçimde yürütülecektir. İnternet bu bilgiye ulaşmanın kolay ve
etkili bir yoludur (Bayraktaroğlu ve Aykol, 2008: 72). Ürüne ilişkin bilgiye ulaşmada en yaygın
olarak kullanılan kaynaklardan biri de ağızdan ağıza (word of mouth) pazarlamadır. Bilgi
sağlayan yorumlar, tüketicilerin satın alma kararlarını desteklemek ve güçlendirmek için
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 23

yararlıdır (Fill, 2002). Tüketiciler, özellikle ürün özellikleri hakkında bilgileri olmadığında, ürünü
daha önce denemiş bireylerin tecrübelerinden yararlanmaya yatkındır (Vettas, 1997). Eğer
ağızdan ağıza iletişim güvenilir bir kaynaktan gelirse, çok güçlü bir bilgi kaynağı olabilmektedir
(Ennew vd., 2000). Zira ürün hakkındaki en inandırıcı iletişim yöntemi, ürünü kullanan ya da
kullanıldığını duyan kişilerin yapacağı övücü ve ikna edici tavsiyelerdir (Kırım, 2007: 192).
Sanal ağızdan ağıza (elektronik ortamda ağızdan ağıza) iletişime yönelik araştırmalara
bakıldığında, sanal iletişim ağlarının önemli bir bilgi kaynağı olduğu ve tüketicilerin satın alma
davranışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Örneğin, E-Bay firmasının internet sitesinde
oluşturduğu yorum alanı, internet kullanıcıları ya da potansiyel tüketiciler için satın alma kararı
öncesinde başvurulabilecek iyi bir kaynak olarak gösterilebilir (Fong ve Burton, 2006).
Pazarlama araştırmaları, tüketicilerin önem verdiği bilgi kaynakları arasında tavsiyelerin önemli
bir yer tuttuğunu göstermektedir. Tavsiye eğilimlerinin oluşmasında en önemli etkenin kişisel
kaynaklar olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. İnternet ortamında yapılan yorumların etkinliği
ürün grupları için farklılık gösterebilmektedir. Hizmet sektöründe risk faktörünün hizmetlerin
dokunulmazlık özelliğinden dolayı daha yüksek olmasından dolayı, yapılan tavsiyelerin daha
etkili olabileceği söylenmektedir (Yağcı vd., 2004: 47). Nitekim Lee ve arkadaşları (2008),
hizmetlerin tüketilmeden önce değerlendirilememesi ve soyut olma özelliklerinden dolayı, bu
sektörde ağızdan ağıza iletişimin daha büyük oranda önemli olduğunu ifade etmişlerdir.
Yapılan literatür araştırmasında, olumlu yorumlara göre daha belirleyici ya da bilgilendirici
olabilen olumsuz tüketici yorumlarının etkisinin daha fazla olduğunun pek çok çalışmada
vurgulandığı görülmüştür. Olumsuz yorumlar, karar verme süreci açısından olumlu yorumlara
göre daha etkili, değerlendirmede de daha yüksek düzeyde belirleyici olabilmektedir (East vd.,
2008: 216; Lee vd, 2008: 341- 352; Maheswaran ve Sternthal, 1990: 66- 73; Skowronski ve
Cariston, 1989: 131- 142). Ağızdan ağıza iletişimin, müşteri tatmini sağlayamayan firmaların
ürünlerinin tamamen ortadan kalkmasına neden olabileceği ifade edilmektedir (Helm, 2000: 158161).
Türkiye’de deney yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin
cep telefonu satın alma niyeti üzerinde internette yer alan blogların ve basılı reklâmların etkisi
incelenmiştir. Araştırma sonuçları, hem blogların hem de reklamların satın alma tercihinde etkili
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu etki, internet bloglarında reklamlara göre daha fazladır
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(Bayraktaroğlu ve Aykol, 2008: 69). Diğer taraftan, Tayvan’da yapılan bir araştırmada, üniversite
öğrencilerinin internet üzerindeki yorumlara uzman görüşlerinden daha fazla önem verdiği
sonucuna ulaşılmıştır (Huang ve Chen, 2006: 413- 428).

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Hipotezleri
Literatür kısmında da değinildiği gibi, internette yapılan ürüne ilişkin yorumlar, tüketicinin satın
alma kararını olumlu ya da olumsuz bir biçimde etkilemektedir. Ancak, önceki çalışmaların satın
alma davranışına etki eden araçların (internet yorumu- reklâm ya da internet yorumu- uzman
görüşü) karşılaştırmasıyla sınırlı kaldığı da bir gerçektir (Bayraktaroğlu ve Aykol, 2008: 69;
Huang ve Chen, 2006: 413- 428). Nitekim, ürünün farklı niteliklerinin satın alma kararına
etkisinin araştırıldığı bir çalışmaya yazarların bilgisi dahilinde rastlanmamıştır.
Bu noktadan yola çıkarak üç hipotez geliştirilmiştir.
H1: Cevaplayıcıların ürüne ilişkin görsel tercihleri ile ürüne ilişkin kullanıcı yorumlarını
okuduktan sonraki tercihleri birbirinden farklıdır.
H2: Cevaplayıcıların ürün özelliklerine ilişkin tercihleri ile ürüne ilişkin kullanıcı yorumlarını
okuduktan sonraki tercihleri birbirinden farklıdır.
H3: Cevaplayıcıların ürüne ilişkin görsel tercihleri ile ürün özelliklerini gördükten sonraki
tercihleri birbirinden farklıdır.
3.2. Anket Formunun Tasarımı ve Örneklem Seçimi
Bu araştırmada deneysel tasarım yöntemi kullanılmıştır. Bu tasarım için öncelikle fiyatları
birbirine oldukça yakın olan (fiyat etkisini sabit tutmak amacıyla), farklı görsel özelliklere, farklı
ürün özelliklerine ve kullanıcı yorumlarına sahip üç ayrı telefon modeli belirlenmiştir. Uygulama
aşamasında ise deneklere bir form verilerek öncelikle bu formdaki demografik özelliklere ilişkin
soruları yanıtlamaları istenmiştir. Ardından, deneklere ürünlere ilişkin birer fotoğraf tek bir slâyt
şeklinde gösterilmiş ve deneklerin bu üç ürünün görünümünü beğenme derecelerini beş üzerinden
puanlandırmaları (1- kesinlikle tercih etmem; 2- tercih etmem; 3- kararsızım; 4- tercih ederim; 516. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
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kesinlikle tercih ederim) ve ellerindeki formda yer alan ilgili tabloya işaretlemeleri istenmiştir.
Bu puanlandırma işlemi tamamlandıktan sonra bu kez aynı ürünlere ilişkin teknik bilgiler tek bir
slâyt şeklinde gösterilmiş ve aynı şekilde deneklerden puanlama yapmaları istenmiştir. Son
olarak bu ürünlere ilişkin olumlu ve olumsuz kullanıcı yorumları tek bir slâyt şeklinde
gösterilerek aynı puanlamanın tekrarlanması deneklerden talep edilmiştir.
Araştırmaya katılan denekler gönüllülük esasına göre belirlenmiş üniversite öğrencilerinden
oluşmuştur. Çalışmada üniversite öğrencilerinin tercih edilmesinin nedeni, öğrencilerin gerek
eğitim gerekse yaş düzeyi dikkate alındığında teknolojik ürünleri en çok takip eden kitle
olmasıdır. Araştırmaya katılan öğrenciler, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler
Yüksekokulunun Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ve Bankacılık ve Finans bölümlerinde
öğrenim görmektedir. Uygulama, deneklerin tercihlerinde birbirlerini etkilemelerini önlemek
amacıyla büyük bir salonda ve her defasında 20 denekten oluşan bir kitleyle gerçekleştirilmiştir.
Toplam dokuz oturum sonucunda 180 cevaplayıcıya ulaşılmıştır. Formlardan yedi tanesinin eksik
ya da yanlış doldurulduğu tespit edilmiş ve bu formlar analizden çıkarılarak 173 form analize tabi
tutulmuştur.
Verilerin analizinde, değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi,
değişkenler arasındaki farklılıkları görmek ve araştırmanın hipotezlerini sınamak amacıyla
eşleştirilmiş örneklem t testi yapılmıştır.
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Demografik Özellikler
Analizler 173 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Cevaplayıcıların %52,60’ı (n=91)
bayandır. Katılımcıların yaşlarının aritmetik ortalaması 20,33 olarak bulunmuştur (n=173; en
yüksek= 27 en düşük= 18). Cevaplayıcıların ailelerinin aylık toplam gelirinin aritmetik
ortalaması 1.681,30 TL’dir (n=131; en yüksek= 6.000TL en düşük= 550TL).
4.2. Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırmanın üç hipotezinden birincisi ürüne ilişkin görsel tercihler ile yorumları okuduktan
sonraki tercihlerin farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak için tasarlanmıştır. İkinci
hipotez, ürün özelliklerini gördükten sonra yapılan tercihler ile kullanıcı yorumlarını gördükten
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sonraki tercihler arasında fark olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Araştırmanın son hipotezi
ise, ürüne ilişkin görsel tercihler ile ürün özelliklerini gördükten sonra yapılan tercihler arasında
fark olup olmadığını ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir.
Bu noktada, iki değişken arasındaki farklılıkları test etmek amacıyla üç hipotezde de eşleştirilmiş
örneklem t testi (paired sample t test) kullanılmıştır. Cevaplayıcılar üç farklı ürünü
değerlendirdiğinden dolayı her hipotez için üç farklı t testi yapılmıştır.
4.2.1. H1 Hipotezi İçin Yapılan Analiz Sonuçları
Araştırmanın birinci hipotezini sınamak amacıyla hesaplanan, değişkenlere ilişkin aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi ve t testi
sonuçları Tablo 1’de görülmektedir.

Tablo 1: Ürün Çeşitlerine Göre Görsellik ile Yorumlar Arasındaki Farklılıkların Tespiti
A. O. S.S. P. Kor.
P
t
p
Gör
2,80 1,24
Ürün 1
Yor
2,45 1,12
0,45
0,001 3,719 0,001
Gör
3,67 1,09
Ürün 2
Yor
3,49 1,04
0,46
0,001 2,191
0,03
Gör
3,77 1,19
Ürün 3
Yor
4,00 0,96
0,57
0,001 -2,967 0,003
Gör: Ürünün Görselliği; Yor: Ürüne İlişkin yorumlar; A.O.: Aritmetik
Ortalama; S.S.: Standart Sapma; P.Kor.: Pearson Korelasyon Katsayısı; p:
Anlamlılık Düzeyi; t: Hesaplanan t Değeri

Tablo 1’de görüldüğü gibi ürünlerin tümü için H1 Hipotezi kabul edilmiştir. Cevaplayıcıların
ürünün görselliğine verdikleri puanların ortalamaları ile ürüne ilişkin kullanıcı yorumlarını
gördükten

sonra

verdikleri

puanların

ortalamaları

arasında

fark

vardır.

Ortalamalar

incelendiğinde, ürün 1 ve ürün 2’de yorumları gördükten sonraki ortalamanın düştüğü
gözlenmektedir. Bu sonuç, ürünün görünümünün nispeten beğenildiği, ancak yorumları
gördükten sonra ürüne ilişkin satın alma tercihinde bir azalma olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Ancak, ürün 3’te durum farklıdır. Cevaplayıcıların ürüne ilişkin yorumlara verdikleri puanların
ortalaması, ürünün görselliğine verilen puanların ortalamasından yüksektir. Buradan, ürün 3’e
yapılan yorumların cevaplayıcıların tercihlerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Nitekim
negatif t değeri de bunu doğrulamaktadır. T testi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, ürün
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1 ve ürün 2’de yorumların satın alma tercihine olumsuz etkisi görülürken, ürün 3’te yorumun
olumlu etkisinden söz etmek mümkündür.
Değişkenler arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde üç ürün için de pozitif yönlü, yüksek
ve anlamlı katsayıların ortaya çıktığı görülmektedir. Bu sonuç, cevaplayıcıların cep telefonu
tercihlerinde ürünün görselliği ile ürüne ilişkin kullanıcı yorumları arasında ciddi bir bağ
bulunduğunu göstermektedir. Bu bağın nedeni olarak, cevaplayıcıların ürünün görselliğine
verdikleri puanlarla, yorumları gördükten sonra verdikleri puanların aynı doğrultuda (doğrusal)
olması gösterilebilir. Bu doğrusal etki, ürün 3’te diğerlerine oranla daha yüksektir (0,57).
4.2.2. H2 Hipotezi İçin Yapılan Analiz Sonuçları
Araştırmanın ikinci hipotezini sınamak amacıyla hesaplanan, değişkenlere ilişkin aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi ve t testi
sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.

Tablo 2: Ürün Çeşitlerine Göre Özellikler ile Yorumlar Arasındaki Farklılıkların Tespiti
A. O. S.S. P. Kor.
p
t
p
Özl
2,90 1,11
Ürün 1
Yor
2,45 1,12 0,55
0,001 5,601 0,001
Özl
4,36 1,00
Ürün 2
Yor
3,49 1,04 0,46
0,001 10,869 0,001
Özl
3,38 1,13
Ürün 3
Yor
4,00 0,96 0,55
0,001 -8,15 0,001
Özl: Ürünün Teknik Özellikleri; Yor: Ürüne İlişkin yorumlar; A.O.:
Aritmetik Ortalama; S.S.: Standart Sapma; P.Kor.: Pearson Korelasyon
Katsayısı; p: Anlamlılık Düzeyi; t: Hesaplanan t Değeri

Tablo 2 incelendiğinde, ürünlerin tamamında H2 Hipotezinin kabul edildiği görülmektedir.
Cevaplayıcıların ürünün teknik özelliklerine verdikleri puanların ortalamaları ile ürüne ilişkin
kullanıcı yorumlarını gördükten sonra verdikleri puanların ortalamaları arasında fark vardır.
Ortalamalara bakıldığında, ürün 1 ve ürün 2’de yorumları gördükten sonraki ortalamanın düştüğü
gözlenmektedir. Bu sonuç, ürünün teknik özelliklerinin nispeten beğenildiği, ancak yorumları
gördükten sonra ürüne ilişkin tercihlerde bir azalma olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ürün 3’te
ise yorumları gördükten sonra verilen puanların ortalama değeri, görmeden önceki ortalamadan
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daha yüksektir. Buradan, ürün 3’e yapılan yorumların cevaplayıcıların tercihlerini olumlu yönde
etkilediği söylenebilir. T testi sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, ürün 1 ve ürün 2’de
yorumların satın alma tercihine olumsuz etkisi görülürken, ürün 3’te yorumun olumlu etkisinden
söz etmek mümkündür.
Değişkenler arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde üç ürün için de pozitif yönlü ve
anlamlı katsayıların ortaya çıktığı görülmektedir. Buradan, cevaplayıcıların ürünün teknik
özelliklerine ilişkin verdikleri puanlarla, yorumları gördükten sonra verdikleri puanların doğrusal
olduğu gözlenmektedir. Bu doğrusal etki, ürün 1 ve ürün 3’te daha yüksektir (0,55).
4.2.3. H3 Hipotezi İçin Yapılan Analiz Sonuçları
Araştırmanın üçüncü hipotezini sınamak amacıyla hesaplanan, değişkenlere ilişkin aritmetik
ortalama ve standart sapma değerleri ile değişkenler arasındaki korelasyon analizi ve t testi
sonuçları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3: Ürün Çeşitlerine Göre Görsellik ile Özellikler Arasındaki Farklılıkların Tespiti
A. O.
S.S. P. Kor.
p
t
p
Gör
2,80
1,24
Ürün 1
Özl
2,90
1,11
0,63
0,001 -1,266 0,207
Gör
3,67
1,09
Ürün 2
Özl
4,36
1,00
0,48
0,001 -8,574 0,001
Gör
3,77
1,19
Ürün 3
Özl
3,38
1,13
0,53
0,001
4,6
0,001
Gör: Ürünün Görselliği; Özl: Ürünün Teknik Özellikleri; A.O.: Aritmetik Ortalama;
S.S.: Standart Sapma; P.Kor.: Pearson Korelasyon Katsayısı; p: Anlamlılık Düzeyi; t:
Hesaplanan t Değeri

Tablo 3 incelendiğinde, H3 Hipotezinin ürün 2 ve ürün 3 için kabul edildiği, ürün 1 için ise
reddedildiği görülmektedir. Bu sonuca göre, H3 hipotezinin kısmi olarak kabul edildiği
söylenebilir. Ürün 2 ve ürün 3 için cevaplayıcıların ürünün görünümüne verdikleri puanların
ortalamaları ile ürünün teknik özelliklerini gördükten sonra verdikleri puanların ortalamaları
arasında fark vardır. Ürün 1 için böyle bir fark saptanamamıştır. Ürün 2’de saptanan farklılık
olumlu yöndedir. Yani, ürünün teknik özelliklerini gören cevaplayıcının tercihinde bir yükselme
olmuştur. Ürün 3’te ise olumsuz yönde bir farklılık vardır. Ürünün teknik özellikleri görüldükten
sonra tercihte bir azalma olmuştur. Ürün 1’de ise ürünün teknik özellikleri görüldükten sonra
tercihlerde olumlu ya da olumsuz anlamlı bir değişim olmamıştır.
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Değişkenler arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde üç ürün için de pozitif yönlü ve
anlamlı katsayıların ortaya çıktığı görülmektedir. Buradan, cevaplayıcıların ürünün teknik
özelliklerine ilişkin verdikleri puanlarla, yorumları gördükten sonra verdikleri puanların doğrusal
olduğu gözlenmektedir. Bu doğrusal etki, ürün 1’de daha yüksektir (0,63). Korelasyon ne kadar
yüksek çıkarsa, farklılık da o kadar azalacağından, ürün 1 için ürünün görselliğine verilen puanlar
ile teknik özellikleri görüldükten sonra verilen puanlar arasında anlamlı bir farklılık çıkmaması,
bu yüksek korelasyonla açıklanabilir.
5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinde ürünün görselliği, teknik
özellikleri ve ürüne ilişkin internette yapılan yorumların etkileri karşılaştırılmıştır. Deneysel
tasarım yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada öncelikle deneklere üç farklı ürünün görünümü
tek slâytta birer fotoğraf şeklinde gösterilmiş ve tercih puanları alınmıştır. Ardından, ürünlerin
teknik özellikleri aynı şekilde gösterilmiş ve puanları alınmıştır. Son olarak ürünlere ilişkin
yorumlar gösterilerek puanları alınmıştır. Böylelikle cevaplayıcılar her bir niteliğe, diğerini
görmeden cevap vermiştir.
Cevaplayıcıların Ürün 1 için verdikleri puanlar üç farklı satın alma etkeni açısından
karşılaştırıldığında, ürünün görselliğinin 2,80, teknik özelliğinin 2,90 ve ürüne ilişkin internette
yapılan kullanıcı yorumlarının 2,45 puan aldığı görülmektedir. Ürünün görselliği ile teknik
özellikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir puan farkı saptanamazken, kullanıcı yorumları
görüldükten sonra verilen puanların ürünün görselliği ve teknik özelliklerine verilen puanlardan
farklı olduğu bulunmuştur. Buna göre, ürün 1 için yapılan yorumlar görüldüğünde ürünün
tercihinde anlamlı bir düşüş olduğu söylenebilir.

Bu sonuç, ürün 1 için yapılan olumsuz

yorumların belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Ürün 1 için yapılan analiz sonuçlarının ürün 2 ve ürün 3 için birebir geçerli olduğunu söylemek
mümkün değildir. Her ne kadar, bu ürünler için de yorumlar görüldükten sonra verilen puanların
(3,49- 4,00) anlamlı bir biçimde farklılaştığı ortaya çıksa da, H3 hipotezinin bu iki üründe kabul
edilmesi sadece yorumların etkisinden söz etmenin doğru olmayacağını göstermektedir. Zira bu
iki üründe ürünün görselliğine verilen puanlar (Ürün 2: 3,67; Ürün 3: 3,77) ile teknik özellikler
(Ürün 2: 4,36; Ürün 3: 3,38) görüldükten sonra verilen puanlar arasında da anlamlı farklılıklar
bulunmuştur.
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Bu sonuçlar, ürün 1 için yorumların tek başına belirleyici etkisinden söz etmeyi mümkün
kılarken, ürün 2 ve ürün 3 için yorumlarla birlikte diğer etkenlerin de belirleyici olduğunu
göstermektedir. Buradan hareketle, bir ürünü satın alma kararını verirken internette yer alan
kullanıcı yorumlarının bazı ürünlerde tek başına bazı ürünlerde ise diğer faktörlerle birlikte
belirleyici olduğu çıkarımında bulunulabilir.
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç, internette yer alan olumlu yorumların tercihleri olumlu
yönde, olumsuz yorumların ise tercihleri olumsuz yönde değiştirmesi şeklinde bir etkiye sahip
olduğudur.
6. KISITLAMALAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Bu araştırma Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri
arasından kolayda örnekleme yöntemi ile tespit edilmiş bir kitle üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
nedenle sonuçların genellenmesi doğru değildir. Nitekim bu araştırma için kurgulanmış deneysel
tertip, her ortamda ve kitlede aynı sonucu vermeyebilir.
Bu araştırmanın bir tutum araştırması olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar tasarlanmış yapı,
cevaplayıcıların davranışları için çeşitli ipuçları verse de, laboratuar ortamında gerçekleştirilen
deneylerin gerçek ortamda da aynı sonucu vereceği mutlak değildir.
Ürün sayısının ve ürün özelliklerinin üç ile sınırlanması da bu araştırmanın bir kısıtıdır. Ancak bu
araştırma zemininde, gelecekte ürün sayısı ve özellikleri (fiyat, dağıtım kanalı, reklam vb.)
artırılarak çeşitli karşılaştırmalara imkan sağlayan yeni araştırmalar yapmak mümkündür.
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ÖZET
Bu çalışma tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışlarında etkili olan faktörleri
araştırmak amacıyla Teknoloji Kabul Modeli (TKM)’nden yararlanmaktadır. Çalışmada TKM’ye
ait algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve davranışsal niyet değişkenleri ile
dışsal bir değişken olarak modele ilave edilen güven arasındaki ilişkiler tespit edilmeye
çalışılmaktadır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel üzerinde
gerçekleştirilen çalışma sonucunda, TKM’nin dört değişkeninin kendi aralarındaki ilişkilerin
pozitif ve anlamlı olduğu saptanmıştır. Buna karşılık modele dışsal bir değişken olarak eklenen
güvenin algılanan kullanışlılık üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilirken, tutum ve
davranışsal niyet üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İnternet, Satın Alma Niyeti, Teknoloji Kabul Modeli

THE ANALYSIS OF THE FACTORS THAT EFFECT CONSUMERS’
ONLINE PURCHASING BEHAVIOR WITH TECHNOLOGY
ACCEPTANCE MODEL
ABSTRACT
This study investigates the factors that effect the consumers’ online purchasing behavior with
Technology Acceptance Model (TAM). The relationships between perceived usefulness,
perceived ease of use, attitude and behavioral intention which are the intrinsic variables of TAM
and trust which was added to model as an extrinsic variable are intended to determine in the
study. The results of the study which was performed on the academic staff of Zonguldak
Karaelmas University, shows that four variables of TAM have positive and significant effects
between eachother. On the other hand, trust which was added to model as an extrinsic variable
has a positive effect on perceived usefulness but has no effect on attitude and behavioral
intention.
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1. GİRİŞ
Son yıllarda bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve gelişimler sayesinde
bilgisayar ve buna bağlı olarak internet teknolojisi yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
İnternetin günlük yaşantı içerisinde yoğun kullanım alanlarından biri de tüketicilerin satın
alımlarını gerçekleştirdiği alışveriş ortamı olarak ön plana çıkmaktadır. İnternet sayesinde
tüketicilerin istek, ihtiyaç ve yaşam biçimleri de farklılaşmakta dolayısıyla satın alma
davranışlarında da değişimler meydana gelmektedir.
İnternet istediği ürünü, istediği zaman ve yerde istediği fiyattan almak isteyen tüketicilere çok
büyük faydalar sağlamaktadır. Bu sayede tüketiciler ürün veya hizmet hakkında istedikleri
bilgiye istedikleri zaman ulaşabilmekte ve satın alma kararlarında kontrol sahibi olabilmektedir.
İnternet günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında başarıya ulaşmak isteyen işletmelere
sunduğu olanaklar sayesinde işletmeler açıcından da cazip hale gelmektedir. İnternet sayesinde
işletmelerin ürün veya hizmetlerini tüketicilere tanıtmakta ve sunmakta çok fazla çaba sarf
etmesine gerek kalmamaktadır. Aynı zamanda işletmeler internet aracılığıyla çok fazla sayıda ve
değişik pazar bölümlerine kolayca girebilmekte, müşteri ilişkileri yönetimini ise çok daha etkin
bir şekilde gerçekleştirebilmektedir. Dolayısıyla tüketicilerin internet üzerinden satın alma
davranışlarını belirleyen faktörlerin analiz edilmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulması
işletmeler açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anlatılanlar çerçevesinde bu çalışma, tüketicilerin satın alma niyetlerinin analiz edilmesinde
Teknoloji Kabul Modeli’ne odaklanmaktadır. Çalışma ile amaçlanan, Teknoloji Kabul
Modeli’nin içsel değişkenleri olan algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığının
tüketicilerin internet üzerinden alışverişe karşı oluşan tutum ve niyetlerini ne şekilde etkilediğini
tespit etmektir. Bunun yanında, internet ortamında alışveriş yapan tüketiciler açısından önemli bir
engel olarak düşünülen güven unsurunun bu ilişkideki rolünü belirleyebilmek çalışmanın diğer
bir amacını oluşturmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İnternetten Satın Alma Davranışı
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İnternet teknolojisinde meydana gelen değişimler nedeniyle internet üzerinden alışveriş,
tüketicilerin satın alma davranışları arasında önemli bir konuma gelmiştir. İnternet, işletmelere
organizasyonun kendisi, ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgiler sunulmasında, müşteri ilişkileri
yönetimi uygulamalarında ve yeni pazarlara girilmesinde iletişim aracı olarak yardımcı
olmaktadır (Goby, 2006:423). Ayrıca internet, işletmeleri geleneksel uygulamalarını dönüştürme,
tüketicilerle uzun dönemli ilişkiler kurma ve bu ilişkileri muhafaza etme konularında zorlayan
çok keskin bir rekabet çevresi yaratmaktadır. (Aksoy, 2006:80). Dolayısıyla, internetin yaratmış
olduğu değişken rekabet ortamında, internet üzerinden alışveriş yapan bir bireyin satın alma
tercih ve davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi, işletmeler açısından önemle üzerinde
durulması gereken bir konu olmaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş, tüketicilere zaman kazandırmanın yanında, coğrafi sınırlamaları
ortadan kaldırma, çok daha fazla bilgiye daha az zamanda ve maliyetle ulaşma imkanı
sağlamaktadır (Turan, 2011:130). Tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapmalarının en
önemli nedenleri olarak, daha kolay alışveriş yapabilme, daha geniş ürün seçeneğine sahip olma,
fiyatların daha rekabetçi olması ve bilgiye daha geniş çaplı ulaşım imkanları gösterilebilmektedir
(Barkhi vd., 2008:178). İnternet sayesinde tüketiciler, satın alma süreçlerinde daha fazla kontrol
sahibi haline gelmektedir. Tüketici bir ürün veya hizmet hakkında ne zaman, nerede ve ne kadar
ticari içerik elde etmek istiyorsa ona göre hareket edebilmektedir (Lim vd., 2010:155). Ayrıca
internet üzerinden alışveriş tüketicilere, teslimat ve ödeme konularında geleneksel alışverişin
sunduğundan çok daha esnek bir yapı sunmaktadır (Wang vd., 2006:69).
İnternet üzerinden alışverişin tüketicilere sunduğu avantajların yanında, henüz tam olarak ortadan
kaldırılamamış bazı sorunlara sahip bir yapısı da bulunmaktadır. Bu sorunların başında
tüketicinin internetten alacağı bir ürünü veya hizmeti gözle görememesi, deneyememesi veya ona
dokunamaması gelmektedir (Li ve Huang, 2009:919). Tüketicileri internet üzerinden alışveriş
yapmaktan alıkoyan bir diğer unsur ise güvenlik problemleri olarak gözükmektedir. İnternetten
alışverişte taraflar yüz yüze gelemediğinden dolayı tüketici hiç görmediği bir satıcıya ödeme
yapmakta çekinebilmektedir (Tariq ve Eddaoudi, 2009:18).
Genel olarak internet üzerinden alışveriş geleneksel alışveriş yöntemlerinden daha riskli bir yapı
arz ediyor gibi gözükse de, internet üzerinden alışverişi yapan tüketicilerin tecrübeleri arttıkça bu
risklerin azaldığı görülmektedir (Comegys vd., 2009:296-297).
2.2. Teknoloji Kabul Modeli
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Teknoloji Kabul Modeli (TKM), bireylerin teknoloji kullanımını ve kabulünü etkileyen
faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla Davis (1989) tarafından geliştirilmiştir. TKM bireylerin
genel olarak davranışlarını açıklamak ve özel olarak teknoloji kullanma veya kullanmama
konusundaki davranışlarını açıklamak ve tahmin etmek sürecinde araştırmacılara ve
uygulayıcılara önemli fikirler vermektedir (Turan, 2008:724).
Teknoloji Kabul Modeli’nin temeli Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilmiş olan Sebepli
Davranışlar Teorisi (SDT)’ne dayanmaktadır. Sosyal psikoloji literatüründe, TKM ile birlikte en
çok kullanılan bir diğer model olan Planlı Davranış Teorisi (PDT) ise, Ajzen (1991) tarafından
yine SDT modeline dayandırılarak geliştirilmiş bir başka teori olarak yer almaktadır. TKM her
iki teorinin teknoloji boyutu işin içine katılarak geliştirilmiş bir versiyonu olarak
görülebilmektedir.
TKM yeni bir bilgi teknolojisinin kabulünün bireyin söz konusu sistemi kullanma niyeti
tarafından belirlendiğini öne sürmektedir (Lallmahamood, 2007:4). TKM’ye göre, kullanıcıların
teknoloji kullanım niyetlerindeki değişkenliği açıklayan, “algılanan kullanışlılık” ve “algılanan
kullanım kolaylığı” adı altında geçen iki önemli unsur bulunmaktadır (Tarcan vd., 2010:794).
Algılanan kullanışlılık değişkeni, bireyin belirli bir teknolojiyi kullanmasının onun iş
performansını artıracağına yönelik inancı olarak açıklanmaktadır. Buna karşılık olarak algılanan
kullanım kolaylığı değişkeni ise, bireyin belirli bir teknolojiyi kullanmak için çok fazla çaba sarf
etmeyeceğine dair olan inancı olarak belirtilmektedir (Davis, 1989:320).
TKM’nin diğer iki önemli yapısal değişkeni ise, teknoloji kullanımına karşı oluşturulan tutum ve
davranışsal niyet olarak görülmektedir (Qi vd., 2009:393). Tutum değişkeni bireyin belirli bir
davranışta

bulunmasıyla

ilgili

olumlu

veya

olumsuz

düşüncelerinden

oluşmaktadır

(Ustasüleyman ve Eyüboğlu, 2010:14). Davranışsal niyet ise, bireyin davranışını etkileyecek
motivasyonel faktörleri içermektedir. Bu faktörler bir davranışı gerçekleştirmek için bireyin ne
kadar çaba sarf etmeyi planladığının bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (Ajzen, 1991:181).
Literatürde yer alan çalışmaların çoğunda, TKM’de kullanılan değişkenlerin internet üzerinden
alışveriş davranışını tam olarak açıklayamayacağı düşünülerek çeşitli değişkenler de modele
eklenmiştir (Tong, 2010:744). Bunlardan bazıları, algılanan kontrol (Koufaris, 2002), algılanan
risk (Li ve Huang, 2009), subjektif normlar (Taylor ve Todd, 1995) ve güven (Chiravuri ve
Nazareth, 2001) gibi değişkenler olarak görülmektedir.
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Bu çalışma kapsamında da internet üzerinden alışveriş konusunda tüketicilerin satın alma
kararlarında önemli olan güven değişkeni TKM modeline eklenmiştir. Güven, bir bireyin diğer
insanların ne yapacağı ile ilgili sahip olduğu olumlu beklentilerine olan inancı olarak
tanımlanmaktadır (Gefen, 2000:726). Online alışverişte güven kavramı ise, online satıcının
özelliklerini dikkate aldıktan sonra, tüketicinin isteyerek onun yararlanabileceği konuma
gelmesine olanak veren inanç olarak tanımlanmaktadır (Pavlou, 2003:74).
3. LİTERATÜR TARAMASI ve HİPOTEZLER
Literatür incelendiğinde, tüketicilerin alışverişlerini internet aracılığıyla gerçekleştirme
niyetlerinin

belirlenebilmesi

amacıyla,

TKM’nin

kullanıldığı

birçok

çalışma

olduğu

görülmektedir. Bu çerçevede araştırma modeli kapsamında yer alan değişkenler arasındaki
ilişkilerin test edildiği hipotezler, literatürde yer alan çalışmalardan hareket edilerek
oluşturulmuştur.
Tong (2010) tarafından ABD ve Çin’de uygulanmış olan çalışmada algılanan risk değişkeni de
modele dahil edilmiştir. Algılanan kullanışlılığın ve algılanan riskin tüketicilerin internet
üzerinden alışveriş yapma niyetleri üzerinde değişmez bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Aynı
çalışmada algılanan kullanım kolaylığının, algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip
olduğu gözlenmiştir (Tong, 2010:742). Li ve Huang (2009) tarafından yapılmış olan bir
çalışmada ise, algılanan risk ile algılanan kullanım kolaylığı arasında negatif bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Algılanan kullanışlılık ve algılanan kullanım kolaylığı ile davranışsal niyetler
arasında ise, pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Li ve Huang, 2009:923). Aynı sonuç Çelik
(2009) tarafından yapılan çalışmayla da desteklenmiştir. Ancak algılanan kullanışlılığın
davranışsal niyet üzerindeki etkisi, algılanan kullanım kolaylığının etkisinden daha büyük olarak
gözlenmiştir (Çelik, 2009:109). Saydan ve Nart (2009) çalışmalarını, çeşitli internet sitelerinin
forum sayfalarına üye olan katılımcılar üzerinde gerçekleştirmiştir. Çalışmada algılanan kullanım
kolaylığı değişkenine ait, alışveriş kolaylığı, internette aranılanın kolayca bulunabilmesi,
internette alışveriş işlemlerini öğrenme kolaylığı gibi unsurların tutum üzerinde olumlu etkisinin
olduğu bulunmuştur (Saydan ve Nart, 2009:92).
H1: Algılanan kullanım kolaylığının algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi
vardır.
H2: Algılanan kullanım kolaylığının tutum üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
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Al-maghrabi ve Dennis (2010) tarafından Suudi Arabistan’da yapılmış olan bir çalışmada
algılanan eğlencenin, algılanan kullanışlılığın ve subjektif normların internet üzerinden alışveriş
yapmaya devam etme niyetini etkileyen en önemli değişkenler olduğu belirlenmiştir. Aynı
çalışmada güven değişkeninin algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif etkisinin olduğu da tespit
edilmiştir (Al-maghrabi ve Dennis, 2010:42). Su vd. (2009) tarafından Tayvan’da uygulanmış
olan çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Güven değişkeninin tekrar satın alma niyeti
üzerindeki etkisinin ise dolaylı olarak gerçekleştiği bulunmuştur (Su vd, 2009:958). Kim vd.,
(2009) tarafından havayolu işletmelerinin web sitelerine yönelik olarak gerçekleştirilmiş olan
çalışmada, güvenin kullanıma yönelik tutumun ve yeniden kullanım niyetinin belirleyicisi olduğu
tespit edilmiştir. Ayrıca güvenin tutum üzerindeki etkisinin algılanan kullanışlılık ve subjektif
normdan daha büyük olduğu belirlenmiştir (Kim vd., 2009:275).
H3: Güvenin algılanan kullanışlılık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H4: Güvenin tutum üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H5: Güvenin davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
Gefen vd. (2003) tarafından yapılan çalışmada ise, algılanan kullanışlılık ve güven
değişkenlerinin her ikisinin de kullanım niyeti üzerinde önemli bir belirleyici olduğu, fakat
algılanan kullanışlılığın bu belirleyiciliğinin güven değişkeninden daha fazla olduğu tespit
edilmiştir (Gefen vd., 2003:72-73). Bouhlel vd. (2010) tarafından yapılan çalışma kapsamında
güvenilirlik, kullanışlılık ve kullanım kolaylığı değişkenlerinin online satıcıya karşı olumlu tutum
yaratmada etkili olduğu saptanmıştır. Oluşturulan olumlu tutumun ise, online satıcı tarafından
önerilen ürünün, satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir (Bouhlel vd.,
2010:46). Jarvelainen (2007) tarafından bir seyahat işletmesinin müşterilerine yönelik olarak
gerçekleştirilen çalışmada, işletmenin geleneksel ve online kanalları aracılığıyla daha önceden
yaşanan deneyimin ve algılanan kullanışlılığın, gelecekte online kanalı kullanma niyeti üzerinde
önemli etkisinin olduğu bulunmuştur (Jarvelainen, 2007:66).
H6: Algılanan kullanışlılığın tutum üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H7: Algılanan kullanışlılığın davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
H8: Tutumun davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi vardır.
3. ÇALIŞMANIN METODOLOJİSİ
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3.1. Çalışmanın Amacı ve Katkısı
Tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi, tüketici davranışları
literatüründe önem arz eden bir konu olarak yer almaktadır. Günümüzde internet kullanımındaki
artış ile birlikte tüketicilerin satın alımlarını online olarak gerçekleştirmeleri, pazarlamacılar için
tüketicilerin internet üzerinde satın alım kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi gereğini
ortaya çıkarmaktadır.
Bu çalışmanın amacı da teknolojik bir altyapıya sahip olan internetin satın alım amacıyla
kullanımının, sosyal psikoloji literatüründe yer alan Teknoloji Kabul Modeli ve online
alışverişlerde tüketiciler için önem arz eden güven unsuru kapsamında değerlendirilmesi ile
literatüre katkı sağlamaktır. Ayrıca çalışmanın, online alışveriş sektöründe faaliyet gösteren ve
tüketicilere daha iyi hizmet sunmak isteyen işletmelere de uygulamada yol göstermesi açısından
önem arz edeceği düşünülmektedir.
3.2. Çalışmanın Modeli ve Ölçekleri
Araştırmanın modeli literatürde yer alan çalışmalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şekil 1’de yer
alan araştırma modelinden görülebileceği gibi güven değişkeni ve TKM modeline ait algılanan
kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, tutum, davranışsal niyet değişkenleri arasındaki
ilişkilerin incelendiği sekiz adet hipotez geliştirilmiştir.
Şekil 1: Araştırmanın Modeli
Güven

H3

H5

H4

Algılanan
Kullanışlılık

H7
H

H1
Algılanan
Kullanım
Kolaylığı

Tutum

H8

6

Davranışsal
Niyet

H2

Çalışmada internet üzerinden alışveriş sırasında tüketiciler tarafından algılanan kullanışlılığı,
algılanan kullanım kolaylığını, güveni ve tüketiciler tarafından online alışverişe karşı oluşturulan
tutum ile davranışsal niyeti ölçmek amacıyla çeşitli yazarlardan yararlanılarak ölçekler
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oluşturulmuştur. Ölçeklerde yer alan ifadelerde 5’li likert ölçeği kullanılmıştır (1=Kesinlikle
katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum).
Algılanan Kullanım Kolaylığı değişkenine ait ölçek, Davis (1989), Mccloskey (2004), Chiu vd.
(2009) tarafından kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçekte toplam sekiz soru
yer almaktadır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda iki soru ölçekten çıkarılarak analizler
altı soru ile gerçekleştirilmiştir.
Algılanan Kullanım Kolaylığı değişkenine ait ölçek, Davis (1989), Mccloskey (2004), Crespo vd.
(2009) tarafından kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçekte toplam dokuz soru
yer almaktadır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda üç soru ölçekten çıkarılarak analizler
altı soru ile gerçekleştirilmiştir.
Tutum değişkenine ait ölçek, Suh ve Han (2003), Yang (2006), Hernandez vd. (2011) tarafından
kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçekte toplam 6 soru yer almaktadır.
Davranışsal Niyet değişkenine ait ölçek,

Suh ve Han (2003), Shih ve Fang (2004),

Lallmahamood (2007) tarafından kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçekte
toplam beş soru yer almaktadır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda iki soru ölçekten
çıkarılarak analizler üç soru ile gerçekleştirilmiştir.
Güven değişkenine ait ölçek, Gefen vd. (2003), Martin ve Camarero (2008), Chiu vd. (2009),
Guo vd. (2010) tarafından kullanılan ölçeklerden uyarlanarak oluşturulmuştur. Ölçekte toplam
altı soru yer almaktadır.

3.3. Çalışmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi
Çalışmanın ana kütlesini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında görev yapan akademik personelin tümü oluşturmaktadır. Bu seçimde,
akademik personelin yoğun akademik çalışmaları dolayısıyla geleneksel alışverişe daha az zaman
ayırması ve internetle yoğun etkileşim içinde olması etkili olmuştur. Zonguldak Karaelmas
Üniversitesi’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ile internet sayfası aracılığıyla
798 akademik personelin 587 tanesinin elektronik posta adreslerine ulaşılabilmiştir. Bu kapsamda
iradi örnekleme yöntemi ile 587 kişiye anketler elektronik posta aracılığıyla gönderilmiştir.
Cevaplayıcıların 283’ünden geri dönüş sağlanmıştır ve anketlerin geri dönüş oranı %48,2 olarak
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gerçekleşmiştir. Yapılan inceleme sonucunda 15 anket geçersiz sayılarak 268 anket
değerlendirmeye alınmıştır.
3.4. Çalışmanın Veri Toplama ve Analiz Yöntemi
Çalışmada veri toplama amacıyla anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde akademik personelin demografik özelliklerini, ikinci bölümde ise
akademik personelin internet üzerinden alışverişe karşı algıladıkları kullanışlılık, kullanım
kolaylığı, güven ve oluşturdukları tutum ile davranışsal niyeti ölçek amacıyla oluşturulan sorular
yer almaktadır. Anket formu internet ortamında hazırlanarak, cevaplayıcılara elektronik posta
aracılığıyla gönderilmiştir. Cevaplar 15 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında toplanmıştır.
Örneklemden

elde

edilen

veriler

kapsamında,

oluşturulan

modele

ilişkin

analizler

gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla öncelikle SPSS 19 programı aracılığıyla değişkenlere ait
açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ardından AMOS 19 programı aracılığıyla mevcut modele
ilişkin kurulan yapısal eşitlik modeli ile modelin toplu halde uyum iyiliği testleri yapılmıştır. Bu
aşamada ilk olarak doğrulayıcı faktör analizi yapılarak yapısal eşitlik modelinin ölçüm modeli
test edilmiştir. Daha sonra yapısal eşitlik modeli ile kurulan yapısal modele ilişkin yol analizi
yapılarak çalışmanın hipotezleri test edilmiştir.
4. BULGULAR
4.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Çalışma kapsamındaki katılımcıların %45.9’unu (123 kişi) kadınlar, %54.1’ini (145 kişi) erkekler
oluşturmaktadır. Ankete katılanların yaş aralığı 23 ile 59 arasında değişirken, yaş ortalaması 35
olarak belirlenmiştir. Medeni duruma göre sonuçlar incelendiğinde ise, ankete katılanların
%53.7’sinin (144 kişi) evli, %46.3’ünün (124 kişi) ise bekar olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların
%37.3’ünün (100 kişi) 2.000 TL’nin altında, %40.7’sinin (109 kişi) 2.000 TL ile 3.000 TL
arasında ve %22’sinin (59 kişi) 3.000 TL’nin üstünde geliri olduğu tespit edilmiştir.
Katılımcıların akademik unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde, %6.3’ünün (17 kişi)
profesörlerden, %11.9’unun (32 kişi) doçentlerden, %23.1’inin (62 kişi) yardımcı doçentlerden,
%23,9’unun (64 kişi) araştırma görevlilerinden, %22’sinin (59 kişi) öğretim görevlilerinden,
%12.7’sinin (34 kişi) uzman ve okutmanlardan oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların görev
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yaptıkları birim ele alındığında ise, %62.3’ünün (167 kişi) fakülte, %16.1’inin (43 kişi)
yüksekokul ve %21.6’sının (58 kişi) meslek yüksekokulunda görev yaptığı belirlenmiştir.
Ankete katılanların %0,4’ünün (1 kişi) 1 yıldan az, %4.9’unun (13 kişi) 1-5 yıl arası, %30.2’sinin
(81 kişi) 6-10 yıl arası ve %64.5’inin (173 kişi) 10 yıldan fazla zamandır internet kullandıkları
görülmektedir. Kaç yıldır internetten alışveriş yaptıkları ile ilgili olarak, katılımcıların %4.5’i (12
kişi) 1 yıldan az, %35.4’ü (95 kişi) 1-3 yıl arası ve %60.1’i (161 kişi) 3 yıldan fazla cevabını
vermiştir. Ayrıca son bir yıl içinde katılımcıların %2.6’sı (7 kişi) internetten hiç alışveriş
yapmadığını, %9.7’si (26 kişi) 1 defa, %40.3’ü (108 kişi) 2-5 defa, %17.2’si (46 kişi) 6-9 defa,
30.2’si (81 kişi) ise, 10 defadan fazla alışveriş yaptığını bildirmiştir.
4.2. Analiz Sonuçları
Katılımcıların internet üzerinden alışveriş yapma niyetlerini belirleyebilmek amacıyla öncelikle
değişkenlere ait açıklayıcı faktör analizi yapılarak ölçeklerin geçerliliği ve güvenilirliği tespit
edilmiştir. Daha sonra doğrulayıcı faktör analizi yapılarak değişkenler arası ilişkiler
belirlenmiştir. Son olarak oluşturulan yapısal modele ilişkin hipotezleri test etmek amacıyla yol
analizi uygulanmıştır.
4.2.1. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Çalışmada kullanılan ölçeklere ilişkin olarak yapılan açıklayıcı faktör analizi çerçevesinde Barlett
küresellik testi sonucunda χ2 istatistiği 6894.43 (p-değeri=0.000) olarak hesaplanmış ve %1
önem düzeyinde verilerin faktör analizine uygun olmadığını belirten sıfır hipotezi reddedilmiştir.
KMO uygunluk ölçütü ise 0.948 olarak bulunmuştur. Bu sonuç verilerin faktör analizine uygun
olduğunu göstermektedir. Açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, varyansa katılma yüzdesi
birden büyük olan beş faktör belirlenmiş ve bu beş faktörün toplam değişkenliğin %77’sini
açıklama yeteneğine sahip olduğu tespit edilmiştir.
Faktör yüklerinin yorumunu basite indirgemek ve faktörleri isimlendirmede kolaylık sağlamak
amacıyla Varimax döndürme işlemi yapılmış ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. Açıklayıcı
faktör analizi sonuçlarına göre, internetten satın alma davranışını ölçmede kullanılan ölçeğin
teorik beklentileri karşılayarak uygun faktörler elde etme imkanı sağladığı belirlenmiştir.
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Tablo 1: Dönüştürülmüş Faktör Matrisi
Sorular

Faktörler1
AK
,780

AKK
,059

TUT
,241

DN
,149

GUV
,171

,740

,236

,283

,171

,157

,714

,231

,281

,271

,184

,640

,258

,362

,228

,264

İnternet üzerinden alışveriş yapmak kullanışlıdır.

,619

,402

,315

,256

,255

İnternet üzerinden alışveriş yapmak satın alma işlemlerimi daha
kısa sürede gerçekleştirmemi sağlamaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş yaparken sipariş ve ödeme gibi
işlemlerde çoğu kez yanlışlık yapmaktayım.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak çok fazla zihinsel çaba
harcamamı gerektirmektedir
İnternet üzerinden alışveriş yaparken online satıcının desteğine
ihtiyaç duymaktayım.
İnternet üzerinden alışveriş yapmayı öğrenmek kolaydır.
İnternet üzerinden alışveriş yaparken online mağazada yer alan
yönlendirmeleri takip etmek kolaydır.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak kolaydır.
İnternet üzerinden alışveriş yapmayı seviyorum.
İnternet üzerinden alışveriş yapmanın zevkli olduğunu
düşünüyorum.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak bana cazip gelmektedir.
İnternet üzerinden alışveriş yapmanın akıllıca bir hareket
olduğunu düşünüyorum.
İnternet üzerinden alışveriş yapmakla ilgili genel düşüncem
olumludur.
İnternet üzerinden alışveriş yapmanın iyi bir fikir olduğunu
düşünüyorum.
İnternet üzerinden daha önce satın almadığım ürünleri de satın
almayı düşünüyorum.
İnternet üzerinden alışveriş yapmayı sıklaştırmayı
düşünüyorum.
Yakın zamanda internet üzerinden alışveriş yapmaya niyetliyim.
İnternet üzerinden alışveriş yapılan sitelere güvenmekteyim.
İnternetten alışveriş yapılan siteler müşterilerinin çıkarlarını en
iyi şekilde korumaktadır.
İnternetten alışveriş yapılan siteler söz ve yükümlülüklerini
yerine getirmektedir.
İnternetten alışveriş yapılan siteler tarafından sunulan bilgiler
doğru ve güvenilirdir.
İnternetten alışveriş yapılan siteler müşterilerine iyi hizmet
sunmaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak güvenilirdir.

,618

,307

,273

,170

,198

,182

,783

,308

,031

,095

,115

,780

,136

,133

,064

,045

,752

,047

,164

,125

,321
,253

,739
,669

,310
,301

,027
,057

,142
,204

,327

,617

,404

,036

,206

,282
,270

,257
,252

,800
,793

,244
,272

,207
,196

,264
,327

,224
,230

,790
,788

,296
,220

,206
,207

,330

,323

,777

,183

,198

,336

,360

,759

,194

,178

,218

,035

,280

,805

,147

,314

,097

,255

,795

,120

,210
,144
,113

,278
,107
,034

,298
,134
,065

,789
,126
,055

,116
,867
,866

,192

,125

,145

,017

,860

,125

,106

,144

,061

,839

,140

,236

,143

,095

,816

,167

,139

,266

,170

,764

İnternet üzerinden alışveriş yapmak satın alma işlemlerimde
daha fazla kontrol sahibi olmamı sağlamaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak ürünler hakkında daha fazla
bilgi sahibi olmama olanak vermektedir.
İnternet üzerinden alışveriş yapmak satın alma işlemlerimin
etkinliğini artırmaktadır.
İnternet üzerinden alışveriş yapmanın avantajları
dezavantajlarından daha fazladır.

Her bir ölçeğin içsel tutarlılığı Cronbach alfa istatistiği ile ölçülmüş ve analiz sonucunda
algılanan kullanışlılık değişkeninin test istatistiği 0.916, algılanan kullanım kolaylığı
değişkeninin 0.896, tutum değişkeninin 0.973, davranışsal niyet değişkeninin 0.888 ve güven
1

AK: Algılanan Kullanışlılık, AKK: Algılanan Kullanım Kolaylığı, TUT: Tutum, DN: Davranışsal Niyet, GUV:
Güven
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değişkeninin 0.938 olarak bulunmuştur. Ölçeğin toplam Cronbach alfa istatistiği ise 0,960 olarak
tespit edilmiştir. Bu sonuçlar her bir ölçekte yer alan ifadelerin kendi içinde tutarlı sonuçlar
verdiğini göstermektedir.

4.2.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Çalışma kapsamında oluşturulmuş olan yapısal eşitlik modelini test etmek amacıyla ilk olarak
araştırmanın ölçüm modeline doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör
analizinden farklı olarak doğrulayıcı faktör analizinde, oluşturulan yapısal modelin geçerliliğini
test etmede kullanılan çok sayıda ölçüt bulunmaktadır. Bu ölçütlerin olması gereken değerleri ve
doğrulayıcı faktör analizi sonucu ortaya çıkan değerler Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Ölçüm Modeline Ait Uyum İndeksleri
Model Uygunluk Değerleri

İyi
Uyum

Kabul Edilebilir
Uyum

Ölçülen
Değer

χ2/df (Chi-Square Goodness of Fit – Ki-Kare İyilik
Uyumu)

≤3

≤4-5

1,611

GFI (Goodness of Fit Index - İyilik Uyum İndeksi)

≥0,90

0,89-0,85

0,882

≥0,85

0,84-0,80

0,854

≥0,95

0,94-0,90

0,931

RFI (Relative Fit Index - Göreceli Uyum İndeksi)

≥0,95

0,94-0,90

0,921

CFI (Comparative Fit Index - Karşılaştırmalı Uyum
İndeksi)

≥0,90

-

TLI (Tucker-Lewis Index – Tucker-Lewis İndeksi)

≥0,90

-

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

≤0,05

0,06-0,08

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index – Ayarlanmış
İyilik Uyum İndeksi)
NFI (Normed Fit Index – Normlaştırılmış Uyum
İndeksi)

0,973
0,968
0,048

Tablo 2’de görüldüğü gibi ölçüm modeline ait istatistiklerin bir kısmının iyi uyum, bir kısmının
ise kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde olduğu belirlenmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda t değeri 2.56’yı aşarsa ilişkiler (p<0.01) düzeyinde anlamlı
olmaktadır (Çokluk vd., 2010:304). Analiz sonucunda değişkenler arasındaki en küçük t değeri
5.04 (p<0.01) olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla değişkenler arasındaki ilişkiler anlamlı (p<0.01)
olarak kabul edilmektedir. Değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren standardize edilmiş
regresyon katsayıları ise Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Ölçüm modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlı çıkması ve modelin uyum
iyiliği istatistiklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde bulunmasından dolayı, ölçüm modelinde yer
alan değişkenlerin yapısal model içinde yol analizi ile test edilmesi uygun görülmüştür.
4.2.3. Yol Analizi Sonuçları
Çalışma modeli kapsamında oluşturulmuş olan yapısal modelin, yol analizi ile test edilmesi
sonucu elde edilen uyum iyiliği istatistikleri Tablo 3’te verilmiştir. Tablo 3’ten görülebileceği
gibi yapısal modele ait uyum istatistikleri iyi uyum ve kabul edilebilir uyum sınırları içerisinde
yer almaktadır.
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Tablo 3: Yapısal Modele Ait Uyum İndeksleri
Model Uygunluk Değerleri

Ölçülen Değer

χ2/df (Chi-Square Goodness of Fit – Ki-Kare İyilik Uyumu)

1,779

GFI (Goodness of Fit Index - İyilik Uyum İndeksi)

0,875

AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index – Ayarlanmış İyilik Uyum
İndeksi)

0,845

NFI (Normed Fit Index – Normlaştırılmış Uyum İndeksi)

0,924

RFI (Relative Fit Index - Göreceli Uyum İndeksi)

0,913

CFI (Comparative Fit Index - Karşılaştırmalı Uyum İndeksi)

0,965

TLI (Tucker-Lewis Index – Tucker-Lewis İndeksi)

0,960

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

0,054

Yol analizi sonucunda, modelin hipotezlerini test etmek amacıyla kurulmuş olan yollardan güven
ile tutum ve güven ile davranışsal niyet değişkenleri arasında oluşturulan yolların t değerleri
itibariyle anlamsız olduğu görülmektedir. Diğer değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek
amacıyla kurulmuş olan yolların ise anlamlı sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Değişkenler arasında
oluşturulmuş yollara ilişkin standardize edilmiş regresyon katsayıları Şekil 3’te görülmektedir.
Şekil 3: Yol Analizi Sonuçları

Şekil 3’te yer alan sonuçlara bakıldığında, algılanan kullanım kolaylığının ve güvenin algılanan
kullanışlılık, algılanan kullanışlılığın da tutum ve davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı
(p<0.01) bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde algılanan kullanım kolaylığının
tutum üzerinde, tutumun da davranışsal niyet üzerinde pozitif ve anlamlı (p<0.01) bir etkisi
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olduğu belirlenmiştir. Bunun yanında güvenin tutum (t değeri 1.43) ve davranışsal niyet (t değeri
-0.54) üzerinde herhangi anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Dolayısıyla yapılan
analiz sonucunda H1, H2, H3, H6, H7 ve H8 hipotezleri kabul edilirken, H4 ve H5 hipotezleri
reddedilmiştir.

5. SONUÇ ve TARTIŞMA
Bu çalışma ile tüketicilerin internet üzerinden satın alma davranışları üzerinde Teknoloji Kabul
Modeli’ne ait algılanan kullanışlılık, algılanan kullanım kolaylığı, tutum ve davranışsal niyet gibi
içsel değişkenler ile güven değişkeninin etkileri incelenmektedir. Bu amaçla Zonguldak
Karaelmas

Üniversitesi’nde

görev

yapan

akademik

personel

üzerinde

bir

araştırma

gerçekleştirilmiş ve oluşturulan kavramsal model test edilmiştir. Böylece online tüketicilere daha
kaliteli hizmet sunma çabası içerisinde bulunan işletmelere yardımcı olabilecek ve aynı zamanda
konuya ilişkin literatüre de katkı sağlayabilecek bir araştırma gerçekleştirildiği düşünülmektedir.
Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, algılanan kullanım
kolaylığının algılanan kullanışlılık (β=0.66 p<0.01) ve tutum (β=0.32 p<0.01) üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçlar Saydan ve Nart (2009) ile Tong (2010)
tarafından yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir. Aynı şekilde algılanan
kullanışlılığın tutum (β=0.54 p<0.01) ve davranışsal niyet (β=0.42 p<0.01) üzerinde pozitif ve
anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar Gefen vd. (2003) ile Jarvelainen
(2007) tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile uyumluluk göstermektedir. Bununla birlikte
tutumun da davranışsal niyet (β=0.33 p<0.01) üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu
bulunmuştur. Bu sonuç da Bouhlel vd. (2010) tarafından yapılmış olan çalışmanın sonuçları ile
örtüşmektedir. TKM’ye dışsal bir değişken olarak eklenen güvenin, algılanan kullanışlılık
üzerinde (β=0.32 p<0.01) pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Su vd.
(2009) ile Al-maghrabi ve Dennis (2010) tarafından yapılmış olan çalışmaların sonuçlarını
desteklemektedir. Bunun yanında güvenin tutum ve davranışsal niyet üzerindeki etkilerinin
anlamsız olarak gerçekleştiği bulunmuştur. Bu sonuç Kim vd. (2009) tarafından yapılan
çalışmanın sonuçları ile uyum göstermemektedir. Bununla birlikte Barkhi vd. (2008:187)
tarafından yapılan çalışmada algılanan güvenlik ile tutum arasında anlamlı bir ilişki
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 48

bulunamamıştır. Su vd. (2009:958) tarafından yapılan çalışmada ise, güven ile tekrar satın alma
niyeti arasında algılanan kullanışlılık aracılığıyla bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu
çalışmalar ile benzer olarak, bulunan sonucun örneklem kapsamında yer alan tüketicilerin
internet üzerinden alışveriş konusunda güven unsurunu çok fazla dikkate almadıklarından
kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Bu bulgular çerçevesinde, interneti alternatif bir dağıtım kanalı olarak tercih eden işletmelerin
müşterilerine internet ortamında daha kaliteli hizmet sunmak ve müşteri ilişkilerini geliştirmek
için, olumlu tutum ve satın alma niyeti oluşumunda önemli bir rol üstlenen kullanışlılık ve
kullanım kolaylığı unsurlarına önem vermeleri gerektiği söylenilebilmektedir. Bu kapsamda
internet üzerinden alışverişin tüketicilerin günlük yaşantılarını kolaylaştıracak şekilde
düzenlenmesi ve internet üzerinden satın alım işlemlerinin çok karmaşık bir yapı arz etmemesi
gerektiği de önerilebilmektedir.
Gerçekleştirilen araştırmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Çalışmanın anakütlesi kapsamında
sadece Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel üzerinde
gerçekleştirilmiş olması en önemli kısıtı oluşturmaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçların
genellenebilmesi

için

tesadüfi

örnekleme

yöntemiyle

seçilmiş

örneklemler

üzerinde

uygulamaların yapılmasının ve bu sonuçların karşılaştırılarak çalışmanın geliştirilmesinin
gerekeceği düşünülmektedir.
Araştırmada tüm değişkenlerin aynı anda etkilerinin toplu olarak görülebilmesine imkan sağlayan
yapısal eşitlik modeli çerçevesinde analizlerin gerçekleştirilmesinin de sonraki çalışmalar için
faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu alanda araştırma yapacak olanlara, değişkenlerin
birbirleriyle olan direk etkilerinin yanında aracılık etkilerini de analiz etmeleri önerilebilmektedir.
Ayrıca literatür incelendiğinde tüketicilerin internetten satın alma davranışlarını etkileyen
algılanan risk, algılanan eğlence, önceki alışveriş deneyimi, yakınların etkisi gibi değişkenlerin
de çalışma modeline katılarak çalışmanın geliştirilebileceği söylenilebilmektedir.
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SATIN ALMA TARZLARI ve SMS REKLAMLARINA YÖNELİK
TUTUMLAR: GENÇ TÜKETİCİLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yard.Doç.Dr. Ümit ALNIAÇIK
Kocaeli Üniversitesi
İletişim Fakültesi, Reklamcılık Bölümü
umit.alniacik@kocaeli.edu.tr
ÖZET
Bu araştırmada farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik
tutumları, SMS reklamları kabul etme niyetleri ve satın alma kararlarında bu reklamlardan
yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir. Veriler internet
üzerinden, çevrimiçi bir anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Cevaplayıcılar satın alma
tarzlarına göre dört ayrı kümeye ayrılmıştır. Varyans analizi ve post-hoc testler sonucunda, farklı
kümelere mensup cevaplayıcıların SMS reklamlarına yönelik tutumları, bu reklamları kabul etme
ve satın alma kararlarında bu reklamlardan yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar
olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular temelinde, uygulamacılara ve akademisyenlere yönelik
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Mobil Reklam, SMS Reklam, Mobil Pazarlama, Tüketici Satın Alma
Tarzları

ABSTRACT
This study investigates the association between the decision making styles of young consumers
and their attitudes towards SMS advertising, acceptance of SMS ads and intention to use SMS
ads in their consumption decisions. Research data is collected by an online questionnaire via
internet. Respondents are classified into four clusters according to their decision making styles.
ANOVA’s and post-hoc tests revealed that respondents in different clusters have significantly
different attitudes towards SMS advertising, intentions to accept SMS ads and use SMS ads in
their consumption decisions. Theoretical and managerial discussions of the findings are provided.
Keywords: Mobile Advertising, SMS Advertising, Mobile Marketing, Consumer Decision
Making Styles
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GİRİŞ
Mobil iletişim cihazlarının internetten bile daha hızlı yaygınlaşması ve iletişimin yanında günlük
hayatın farklı alanlarında da kullanılmaya başlanması, pazarlamacılar için yeni fırsatlar
yaratmıştır. Bu fırsatların başında günün herhangi bir anında, herhangi bir yerde mobil telefon
kullanıcısına mesaj göndermeyi mümkün kılan kısa mesaj servislerinin (SMS) bir reklam mecrası
olarak kullanılabilmesi gelmektedir. Teknolojideki ilerlemeler sayesinde, önceleri sadece metin
içerikli ve sınırlı sayıda karakterden oluşan mesajlar göndermeye olanak sağlayan SMS’lerin
yanında, görüntülü ve sesli unsurları da kullanarak daha yaratıcı ve etkili mesajlar göndermeyi
mümkün kılan çoklu ortam mesaj servisleri (MMS) de yeni reklam ortamları olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Yapılan araştırmalar, SMS reklamların giderek daha yaygın bir şekilde
kullanıldığını göstermektedir (Merisavo vd., 2007). SMS’in yeni ve etkili bir reklam ortamı
olarak kullanılma potansiyeline rağmen, bu potansiyelin gücü, etkililiği, tüketicilerin tutum ve
davranışları üzerindeki etkisi gibi konularda henüz cevaplanmamış pek çok soru mevcuttur. Bu
sorular arasında, tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumlarının ve bunlara verdikleri
tepkilerin hangi faktörlerden etkilendiği konusu ön plana çıkmaktadır. SMS reklamların nasıl
çalıştığını anlamak ve daha etkili hale getirebilmek için, tüketici davranışlarının ayrıntılı bir
şekilde incelenmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda, tüketicilerin satın alma kararı
verirken kullandıkları kendilerine has bazı “satın alma tarzlarına” sahip oldukları ve bu satın alma
tarzlarının, onların pek çok davranışını etkilediği belirlenmiştir (Sproles ve Kendall, 1986). Bu
çerçevede, satın alma tarzlarının, tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumlarını, bu
reklamları kabul etme ve alışveriş kararlarında bu reklamlardan yararlanma durumlarını da
etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, farklı satın alma tarzlarına sahip genç
tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumları, bu reklamları kabul etme ve alışverişlerinde bu
reklamlardan yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığının belirlenmesidir.
Bu amaca yönelik olarak önce konu ile ilgili literatür taranmış ve ardından bir saha araştırması
gerçekleştirilmiştir.
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MOBİL REKLAMLAR ve TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
Mobil telefonlar 21. yüzyılın en hızlı yayılan, insanların iletişim şekillerini ve günlük hayatlarını
en çok etkileyen teknolojik yeniliklerinden birisidir. Bu yeni teknoloji sayesinde neredeyse
herkese her an erişmek mümkün olabilmektedir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda, toplam nüfus içinde
mobil telefon sahipliği oranı %100’ün üzerine çıkmıştır. Haziran 2011 itibariyle Türkiye’de
toplam nüfusun %86,57’sine karşılık gelen 63,8 milyon mobil abone bulunmaktadır (BTK,
2011). Bu derece yaygın kullanılan bir teknolojik yenilik, sahip olduğu bazı özel avantajların
(tüketiciye her an her yerde erişebilme, onunla ilgili ayrıntılı bilgi sağlama, onunla doğrudan bire
bir iletişim kurabilme, telefon üzerinden satın alma gibi işlemler yapmaya olanak sağlama vb.) da
etkisiyle pazarlamacılar için tek yönlü kitlesel iletişim sağlayan geleneksel iletişim araçları ile
gerçekleştirilmesi mümkün olmayan yeni fırsatlar yaratmıştır (Friedrich vd. 2009, 55). Bu özel
avantajlar, mobil telefonları doğru hedefe, doğru zamanda, doğru yerde ve kişiye özel mesajlarla
karşılıklı etkileşim kurarak (interaktif) ulaşma imkânı sağlayan iletişim ortamları haline getirmiş
ve daha etkili pazarlama iletişimi faaliyetleri gerçekleştirmeyi de mümkün kılmıştır.
Literatürde mobil pazarlama ile ilgili pek çok farklı tanım mevcuttur ve mobil pazarlama, mobil
reklam, kablosuz pazarlama ya da kablosuz reklam gibi terimler sıkça birbiriyle karıştırılmaktadır
(Leppäniemi vd., 2006). Mobil Pazarlama Derneği, mobil pazarlamayı “farklı medya ortamları
üzerinden yürütülen ya da bağımsız bir pazarlama iletişimi programı içinde kablosuz ortamların
bütünleşik bir içerik gönderme ve doğrudan cevap alma aracı olarak kullanılması” şeklinde
tanımlamaktadır. Scharl vd. (2005, 165) mobil pazarlamayı “tüm tarafların çıkarına olacak
şekilde kablosuz medya ortamlarının müşterilere herhangi bir zamanda herhangi bir yerde
ürünler, hizmetler ve fikirlerle ilgili kişiselleştirilmiş bilgi sunmak amacıyla kullanılması” olarak
tanımlamaktadır. Mobil pazarlama, mobil telefonlar aracılığıyla hedef müşterilerle pazarlama
iletişiminin kurulması ve tutundurma yönlü mesajların gönderilmesi olarak da tanımlanmaktadır
(Tek ve Özgül, 2005, 50). Mobil reklam ise, mobil iletişim araçları kullanarak, hedef gruba
kişiselleştirilmiş bilgilerle ürün, hizmet ve fikirlerin sunulması (Scharl vd. 2005, 164), hedef
müşteri gruplarının bulunduğu yer, zaman ve ilgilerine göre kişiselleştirilmiş bilgilendirici,
hatırlatıcı veya ikna edici reklam mesajlarının gönderilmesi (Barutçu, 2007) şeklinde
tanımlanmaktadır. Mobil reklamlar, mobil pazarlama iletişimi içinde önemli bir bileşendir ve
tüketicilere bulundukları zamana, yere ve ilgilendikleri şeylere göre özelleştirilmiş bilgiler sunar
(Scharl vd., 2005, 165). Mobil reklamlar, özelliklerine göre SMS (Short Message Service\Kısa
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Mesaj Hizmeti), MMS (Multimedia Messaging Service\ Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti) ve
Bluetooth reklamları olarak üç grupta toplanabilir (Barutçu ve Göl, 2009, 30). Ancak bunlar
arasında en yaygın olarak kullanılanı SMS reklamlardır. SMS reklamlar tipik olarak itme
stratejisinin mobil ortamda uygulanmış şekli olarak değerlendirilmektedir ve burada bilgiler
üreticiden tüketiciye doğru akmaktadır. Bu tür bir stratejide insiyatif pazarlamacıdadır ve
tüketicinin isteği olup olmadığına bakmaksızın mesajı ona gönderir (Okazaki ve Taylor, 2008, 5).
En yaygın şekli SMS ile kampanya, indirim gibi bilgilerin kullanıcılara ulaştırılmasıdır (Karaca
ve Gülmez, 2010, 71).
Teorik olarak mobil reklam mesajlarının geleneksel medyalar olarak görülen televizyon, gazete,
dergi ve açık hava reklamlarına göre hedef müşteri kitlesine ulaşma olasılığı daha yüksektir.
Ancak gerçek hayatta bu varsayım her koşulda geçerli değildir. Mobil reklamların tüketici
davranışlarını ne şekilde etkilediğine ilişkin giderek artan sayıda araştırma yapılmaktadır. Şu ana
kadar yapılan araştırmalarda tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumları, mobil reklamları
kabul etme, bu reklamlarla ilgilenme, reklamı yapılan ürün ya da hizmeti satın alma niyetleri gibi
değişkenler incelenmiştir (ayrıntılı bir envanter için bkz. Varnalı ve Toker, 2010). Yapılan
araştırmalar sonucunda, tüketicilerin mobil reklamlara yönelik tutumunun genel olarak olumsuz
olduğu ancak reklamı yapılan ürün ya da hizmetle ilgileniyor olma, reklam mesajının işe
yarayacak bilgiler sağlaması, kişiye finansal bir fayda sağlaması (indirim kuponu vb.) ve
reklamın kaliteli olması durumunda reklamı kabul etme olasılıklarının artacağı belirlenmiştir
(Rettie vd., 2005; Doherty, 2007). Tüketicilerin SMS reklamları kabul etmelerini etkileyen
başlıca faktörlerin reklamın eğlendirici ve bilgilendirici değeri (Bauer vd., 2005), izin alma,
kontrol, içerik, gönderim zamanı ve hizmet sağlayıcının kimliği (Carroll vd. 2007), fayda ve
içerik (Merisavo vd., 2007), fayda, kontrol, fedakârlık, güven (Yang vd., 2010) olduğu
belirlenmiştir. Hedef grubun özelliklerine ve ilgi alanlarına uygun, ödüller ve promosyonlarla
ilgili bilgi veren kısa, komik, eğlenceli ve kompakt SMS reklam mesajlarının, reklamı yapılan
ürüne yönelik satın alma niyetini etkileme olasılığının daha fazla olduğu belirlenmiştir (Scharl
vd., 2005). Tüketicilerin, izinsiz SMS reklamları almaya karşı olumsuz bir tutuma sahip oldukları
ve bunu rahatsız edici bir davranış olarak gördükleri saptanmıştır (Tsang vd., 2004). Konu ile
ilgili olarak Türkiye’de yapılan araştırmalarda da, SMS reklamlarına yönelik tutumları etkileyen
temel faktörlerin eğlendiricilik, rahatsız edicilik, güvenilirlik ve bilgilendiricilik olduğu; ayrıca
SMS reklamı gönderimine yönelik alıcının önceden izin vermesinin, genel tutumu etkileyen
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önemli bir değişken olduğu belirlenmiştir (Barutçu, 2007; İspir ve Suher, 2009; Suher ve İspir,
2009).
Bununla birlikte, farklı özelliklere sahip tüketici gruplarının SMS reklamlarına yönelik tutumları,
SMS reklamları kabul etme ve satın alma kararlarında bu reklamlardan etkilenme durumlarını
inceleyen araştırmalara mevcut literatürde rastlanmamıştır. Bu konudaki eksikliği kısmen de olsa
giderebilmek için, tüketicilerin satın alma tarzları ile SMS reklamlarına yönelik tepkileri
arasındaki ilişkiler bu çalışma kapsamında irdelenmiştir.

TÜKETİCİ SATIN ALMA TARZLARI
Bireyin ürün ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararları ve
bunlarla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilen (Odabaşı, 2002:15) tüketici davranışlarını
anlamayı,

açıklamayı,

tahmin

etmeyi

ve

etkilemeyi

hedefleyen

sayısız

araştırma

gerçekleştirilmiştir. Bunlar arasında, tüketicileri neden ve nasıl satın aldıkları temelinde belirli
sınıflara ve tiplere ayrıştırmayı, böylece benzer beklenti ve davranışı gösteren guruplara
uygulanacak pazarlama stratejilerini belirlenmeyi hedefleyen tüketici sınıflandırma çalışmaları
önemli bir yer kaplamaktadır. Sınıflandırmaya temel alınan kritere göre (demografik, sosyoekonomik, psikografik, coğrafik vb.) pek çok farklı tüketici sınıflandırması yapılabilmektedir.
Kullanılabilecek sınıflandırma kriterlerinden biri de, tüketicilerin satın alma konusundaki karar
verme tarzıdır. Bu alanda günümüzde etkisi süren kapsamlı araştırmalardan biri Sproles ve
Kendall (1986) tarafından yürütülmüştür. Yazarlar, tüketici karar verme tarzını bir tüketicinin
karar verme yaklaşımını nitelendiren zihinsel yönelim olarak tanımladıkları çalışmalarında,
literatürde o tarihe kadar tanımlanan tüketici karar verme özellikleri arasından hem duygusal hem
bilişsel özellikleri kapsayan en temel sekiz zihinsel özelliği belirlemiştir. Yazarlar, bu karar
verme tarzı özelliklerinin ölçümü için bir “Tüketici Tarzları Envanteri” geliştirmeyi
amaçlamışlardır. Yaptıkları çalışmalar sonunda sekiz ana boyut ve toplam 40 sorudan oluşan bir
“Tüketici Tarzları Envanteri” (TTE) geliştirmişlerdir. TTE şu boyutları içermektedir: (1)
Mükemmeliyetçilik-yüksek kalite odaklılık: en iyi ürünü seçmek için yoğun araştırmalar yapma
(2) Marka odaklılık: daha pahalı, daha iyi bilinen markaları tercih etme (3) Yenilik-moda
odaklılık: yeni şeyler aramaktan ve modayı takip etmekten hoşlanma (4)Eğlence-haz odaklılık:
alışverişten zevk alma ve eğlence olsun diye alışveriş yapma (5) Fiyat odaklılık: indirimleri takip
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etme, paranın tam karşılığını arama (6) Düşünmeden alışveriş etme–dikkatsizlik: plansız ve
özensiz alışveriş etme (7) Çeşit karmaşası yaşama: marka, mağaza ve bilgi çokluğundan karar
vermede zorlanma (8) Alışkanlık-marka bağlılığı odaklılık: sevilen marka ve mağazaların olması
ve bunlardan satın almayı alışkanlık haline getirme. Yazarlara göre bireylerin karar verme tarzları
çoğu zaman bu özelliklerin bir kombinasyonu ile; özellikle de bir veya ikisinin baskınlığıyla
oluşmaktadır.
TTE’nin genelebilirliğinin test edildiği ilk çalışmalarda Sproles ve Kendall’ın (1986) kullandığı
metodolojinin benzeri kullanılarak elde edilen bulgular orijinal faktör yapısı ile karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmalarda ölçeğin faktör sayıları, soruların yüklendikleri faktörler ve faktör güvenilirlikleri
ile ilgili bulgular, muhtemelen ekonomik ve kültürel temelli bazı faklılıklar olmakla birlikte
orijinal TTE ile benzer faktör yapılarının varlığını ortaya koymuştur (Hafstrom vd., 1992;
Darvasula vd., 1993; Lysonski vd., 1996; Mitchell ve Bates, 1998; Fan ve Xiao, 1998; Walsh vd.,
2001; Hiu vd., 2001; Ünal ve Erciş, 2006; Kavas ve Yeşilada, 2007). Bu ölçeğin Türk tüketiciler
üzerinde uygulanmasına yönelik yapılan yakın zamanlı bir araştırmada, ölçeğin bazı uyarlamalar
yapıldıktan sonra Türk tüketicileri için de etkili bir sınıflandırma ve bölümlendirme aracı
olabileceği ortaya konmuştur (Dursun vd., 2010). Bu araştırmada da, TTE kullanılarak bir
sınıflandırma yapılmış ve farklı (satın alma) karar verme tarzlarına sahip olan tüketicilerin SMS
reklamlarına yönelik tutumları, bu reklamları kabul etme ve alışverişlerinde bu reklamlardan
yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı irdelenmiştir. Bundan sonraki
bölümde araştırmanın yöntemi ayrıntılı olarak sunulmuştur.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada cevap aranan soru, farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS
reklamlarına yönelik tutumları, SMS reklamları kabul etme niyetleri ve satın alma kararlarında bu
reklamlardan yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığıdır. Yapılan literatür
çalışması sonucunda, tüketicilerin sahip oldukları satın alma tarzlarının onların alışveriş kararları,
marka tercihleri, yeniliğe ve yeni ürünlere yönelik tepkileri, fiyat, kalite gibi faktörlere verdikleri
önemi de içeren pek çok konudaki tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Tüketicilerin pek çok davranışını etkileyen satın alma tarzlarının, genç tüketicilerin SMS
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reklamlarına yönelik tepkilerini de etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu çerçevede aşağıdaki
hipotezler geliştirilmiştir.
H1: Farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumları
arasında farklılıklar vardır.
H2: Farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS reklamları kabul etme niyetleri
arasında farklılıklar vardır.
H3: Farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin satın alma kararlarında SMS reklamlardan
yararlanma niyetleri arasında farklılıklar vardır.
Bu hipotezleri test etmek ve araştırmanın problemine cevap bulabilmek için “Y Kuşağı” ya da
“Milenyum Kuşağı” adı verilen ve doğum tarihleri 1970’li yılların sonu ile 2000’li yılların başı
arasında kalan genç kuşak tüketiciler arasından kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme
yöntemleri kullanılarak belirlenmiş bir grup üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Y
kuşağının temel özellikleri arasında iletişim, medya, internet, eğlence ve dijital teknolojilere
yatkınlık öne çıkmaktadır (Sullivan, Heitmeyer, 2008). Elektronik cihazlar onların yaşamlarının
önemli bir parçası olduğundan, bu kimseler karşılarına çıkan her şeye “çevrimiçi bağlanmayı”
beklemektedirler. 18-26 yaş arası Y kuşağı tüketicilerin,

27-40 yaş arası kimselere göre

internette daha fazla zaman geçirdikleri, blogları iki kat daha fazla ziyaret ettikleri ve
beğendikleri bir ürün ya da indirim ile ilgili bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmaya 50 kat daha
yatkın oldukları belirlenmiştir (Regine, 2011).

Hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak, veriler internet üzerinden çevrimiçi anket formu
kullanılarak toplanmıştır. Katılımcılara internette sosyal ağlar üzerinden duyuru yapılmıştır.
Anketi dolduran kişilerin, formun yer aldığı sayfanın bağlantısını, sosyal ağlarında yer alan diğer
arkadaşlarıyla da paylaşmaları istenmiştir. Böylece toplam 600 kişilik bir cevaplayıcı kitlesinden
veri toplanmıştır.
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların satın alma tarzlarını ölçmek için Sproles ve Kendall (1986)
tarafından geliştirilen “Tüketici Tarzları Envanteri” kullanılmıştır. SMS reklamlarına yönelik
tutumu ve davranışsal eğilimleri ölçmek içinse, ilgili literatür taranarak oluşturulan ölçekler
kullanılmıştır (Shimp ve Kavas 1984; Bauer vd., 2005, Barutçu, 2007; Okazaki vd., 2007;
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Carroll vd., 2007; Suher ve İspir, 2009). Kümeleme analizi kullanılarak cevaplayıcılar satın alma
tarzlarına göre kümelere ayrılmış ve her bir kümedeki cevaplayıcıların SMS reklamlarına yönelik
tutumları, SMS reklamları kabul etme ve alışverişlerinde bu reklamlardan yararlanma niyetleri
arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını belirlemek için varyans analizleri ile post-hoc testler
kullanılmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ
Veri analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılmıştır. Hipotez
testleri için %95 güven aralığında anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilerek, varyans
analizleri ve planlı karşılaştırmalar yapılmıştır. Araştırmaya 600 kişi katılmıştır. Ön analizler
sonucunda, 9 kişinin cevap formunda çelişkili cevaplar olduğu için, 22 kişinin ise yaşı 30’den
büyük olduğu için analizlerden çıkarılmıştır. Analizlere dahil edilen 569 cevaplayıcının yaşları
18–30 arasında değişmektedir ve yaş ortalaması 22,1’dir. Cevaplayıcıların %52,2’si bayandır ve
ailelerinin aylık ortalama geliri 2037 TL’dir. Cevaplayıcıların %24’ü önlisans, %74’ü lisans,
%2’si de lisansüstü eğitime sahiptir. Büyük bir kısmı (%98) bekârdır. Kümeleme analizi ve
hipotez testlerinden önce ölçeklerin faktör yapıları ve güvenilirlikleri analiz edilmiştir.
Ölçeklerin Değerlendirilmesi
SMS reklama yönelik tutum ölçeği yedi adet sorudan oluşmaktadır. Yapılan keşifsel faktör
analizi sonucunda (KMO=0,851; Bartlett p<0,001) toplam varyansın %61,32’sini açıklayan tek
bir faktör ortaya çıkmıştır (öz değer = 4,29). Faktör yükleri 0,859 ile 0,693 arasında
değişmektedir. Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach α) 0,89 olarak hesaplanmıştır. Bu
yedi sorunun aritmetik ortalaması alınarak birleşik değişken oluşturulmuş ve hipotez testlerinde
kullanılmıştır. SMS reklamı kabul etme niyeti ölçeği dört adet sorudan oluşmaktadır. Yapılan
keşifsel faktör analizi sonucunda (KMO=0,819; Bartlett p<0,001) toplam varyansın %72,3’ünü
açıklayan tek bir faktör ortaya çıkmıştır (öz değer = 2,89). Faktör yükleri 0,897 ile 0,811 arasında
değişmektedir. Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach α) 0,87 olarak hesaplanmıştır. Bu dört
sorunun aritmetik ortalaması alınarak birleşik değişken oluşturulmuş ve hipotez testlerinde
kullanılmıştır. SMS reklam gönderen firmadan alışveriş yapma niyeti, üç soruyla ölçülmüştür.
Yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda (KMO=0,706; Bartlett p<0,001) toplam varyansın
%70,4’ünü açıklayan tek bir faktör ortaya çıkmıştır (öz değer = 2,11). Faktör yükleri 0,848 ile
0,825 arasında değişmektedir. Bu ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach α) 0,79 olarak
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hesaplanmıştır. Bu üç sorunun aritmetik ortalaması alınarak birleşik değişken oluşturulmuş ve
hipotez testlerinde kullanılmıştır. Tüm sorular Likert tipi 5 aralıklı (1= Hiç Katılmıyorum, 5=
Tamamen Katılıyorum)şeklinde hazırlanmıştır. Bu üç ölçekte yer alan sorular EK1’de
sunulmuştur.
Satın alma tarzları ölçeği için yapılan keşifsel faktör analizi sonucunda (KMO=0,890; Bartlett
p<0,001) toplam varyansın %61,79’unu açıklayan yedi faktör ortaya çıkmıştır. Birden fazla
faktöre yüklenen ve faktör yükü 0,5’in altında kalan 8 soru da ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin
güvenilirliği için her bir faktörün Cronbach α katsayısı hesaplanmıştır. Ölçekteki sorular ve
faktörlere dağılımları incelendiğinde (Tablo 1),orijinal TTE’de bulunan “Alışkanlık-marka
bağlılığı odaklılık” faktörü dışındaki diğer tüm faktörlerin uygun şekilde dağıldığı; marka
bağlılığı odaklılık sorularının ise, “mükemmeliyetçilik, yüksek kalite odaklılık” faktörüne
yüklendiği görülmüştür. Bu sonuçlar TTE’nin cevaplayıcıların satın alma tarzlarını ölçmede
kullanılmasının uygun olduğuna işaret etmektedir.

Satın Alma Tarzlarına İlişkin Kümeleme Analizi
Cevaplayıcıları, satın alma tarzlarına göre sınıflara ayırabilmek için kümeleme analizi
gerçekleştirilmiştir. Bir önceki adımda keşifsel faktör analizi sonucunda belirlenen yedi faktörün
(satın alma tarzının) her birine yüklenen soruların kendi içlerinde aritmetik ortalamaları alınarak
birleştirilmiştir.
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Tablo 1: Satın Alma Tarzları Ölçeği Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları

Fiyat
Odaklılık

Yenilik &
Moda
Odaklılık

Düşünmeden
Dikkatsiz
Alışveriş

Bilgi Karmaşası Yaşama &
Kararsızlık

Eğlence &
Haz
Odaklılık

Marka &
Fiyat=Kalite
Bilinci

Mükemmeliyetçilik &
Yüksek Kalite Odaklılık

Faktör
Adı

Sorular
S13 Aldığım ürünlerin kalitelerinin yüksek olması benim için çok
önemlidir
S19 Alışverişlerimde kalitesi en iyi olan ürünü almaya çalışırım
S15 Konu bir ürün satın almak olunca, en iyisini ya da en kusursuz
olanını satın almaya çalışırım
S14 Hoşuma giden bir ürün ya da marka bulduğum zaman, artık onu
kolay kolay bırakmam
S38 Satın aldığım ürünlere yönelik standartlarım ve beklentilerim
oldukça yüksektir
S28 Kalitesi en yüksek olan ürünü arayıp bulurum ve eninde
sonunda onu satın alırım
S8 Pek çok ürün kategorisinde, her zaman tercih ettiğim “favorim
olan” belirli markalar vardır
S18 Bence bir ürün ne kadar pahalı ise o kadar kalitelidir
S31 En iyi ürünleri, şık mağaza ve dükkânlarda bulabileceğimi
düşünürüm
S21 Çok reklâm yapan markalar, çok iyi markalardır
S34 En çok satılan, herkesçe tutulan markaları almayı tercih ederim
S12 Genellikle daha pahalı markaları tercih ederim
S10 Benim için alışveriş yapmak çok zevkli bir iştir
S2 Alışverişe gitmek hayatımda en çok hoşlandığım şeylerden biridir
S30 Sırf eğlenceli olduğu için alışveriş yapmaktan hoşlanırım
S36 Yeni ve ilginç ürünler satın almak benim için eğlencelidir
S6 Herhangi bir ürün alırken, çok fazla marka ve çok fazla seçenek
olmasından dolayı seçim yaparken aklım karışıyor
S24 Ürünler hakkında ne kadar fazla şey öğrenirsem aralarından
seçim yapmak da o kadar zorlaşıyor
S27 Farklı ürünlerle ilgili edindiğim değişik bilgiler kafamın
karışmasına yol açıyor
S22 Sonrasında pişman olduğum pek çok dikkatsiz alışveriş
yapmışımdır
S11 Bazen hangi mağazadan alışveriş yapacağıma karar vermem zor
oluyor
S33 Bir ürünü satın alırken çok fazla düşünmem ve özen göstermem
S39 Alışverişlerimi hızlıca yapar, o anda iyi gibi görünen ilk ürün ya
da markayı hemen alıveririm
S9 Alışveriş yaparken pek fazla düşünmeden, hızlıca karar veririm
S32 Alışveriş işini uzatmayı sevmen, ne alacaksam hızlıca alır ve
alışverişimi bitiririm
S7 Gardırobumda yeni trendlere ve modaya uygun bir ya da birkaç
tane giysim olmasına her zaman dikkat ederim
S23 Tarzımın modaya uygun, çekici olması benim için çok önemlidir
S16 Gardırobumu değişen modaya uygun şekilde sürekli yenilerim
S35 Alışverişlerimde ne kadar para harcadığıma çok dikkat ederim
S37 Paramın karşılığını en iyi seçeneği bulmak için dikkatlice
araştırma yaparım
S5 Çoğunlukla indirimde olan ürünleri satın alırım
S3 Genellikle düşük fiyatlı ürünleri almayı tercih ederim

Faktör Açıklanan Cronbach
Yükü Varyans
α

%12,21
0,816
0,794

,855
7 soru

0,765
0,663
0,618
0,579
0,564
0,725
0,664
0,651
0,604
0,573
0,77
0,765
0,724

%9,44

,797
5 soru

%9,24
,824

0,50

%8,67

4 soru
,773

0,746

5 soru

0,716
0,712
0,553
0,549
0,768

%8,13

0,759
0,739

,775
4 soru

0,694

%7,75
0,738
0,698
0,628
0,752

,848
3 soru

%6,35

0,729
0,581
0,51
Toplam % 61,795

,636
4 soru
,88
32 soru

Kümeleme analizinde bu aritmetik ortalamalar girdi değişkenleri olarak kullanılmıştır.
Kümeleme analizi için K-Ortalamalar tekniği kullanılmış ve en uygun küme sayısının
belirlenmesi için 3,4,5 ve 6 küme için ayrı ayrı değerlendirmeler yapılmıştır. Farklı küme sayıları
için yapılan değerlendirmelerde ANOVA sonuçları, küme içi homojenlik ve her bir kümeye
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düşen örnek sayısı kriterlerine bakılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda en uygun küme
sayısının 4 olduğu belirlenmiştir. Bu kümeler sırasıyla Küme 1: Düşük Fiyata Mükemmel Ürün
Arayanlar, Küme 2: Kalite ve Marka Düşkünleri, Küme 3: Dikkatsiz ve Hızlı Alışveriş Yapanlar,
Küme 4: Zevk ve Eğlence İçin Alışveriş Yapanlar şeklinde adlandırılmıştır.

Tablo 2.Kümelere Göre Tüketici Satın Alma Tarzları İstatistikleri
Küme 1
n=154
Ort. Ss.
Mükemmeliyetçilik
Yüksek Kalite
Odaklılık
Marka Odaklılık ve
Fiyat=Kalite Bilinci
Eğlence ve Haz
Odaklılık
Bilgi Karmaşası
Yaşama, Kararsızlık
Düşünmeden
Dikkatsiz Alışveriş
Yenilik ve Moda
Odaklılık
Fiyat Odaklılık

Küme 2
n=146
Ort. Ss.

Küme 3
n=121
Ort. Ss.

Küme 4
n=148
Ort. Ss.

F

3,665 0,73 3,724

0,66 2,667 0,88 4,173 0,52 106,414***

1,886 0,55 2,616

0,65 1,620 0,58 3,185 0,82 161,446***

3,580 0,77 2,921

0,71 2,033 0,67 4,27 0,54

2,917 0,78 2,944

0,75 2,083 0,66 3,735 0,69 115,973***

2,099 0,66 3,423

0,66 3,114 0,98 2,662 1,10

2,504 0,79 3,201
4,128 0,61 3,478

0,69 1,507 0,56 4,131 0,56 375,382***
0,66 3,657 0,88 3,987 0,65 26,651***

263,38***

65,354***

*** p<0,001

Tablo 2’de, farklı kümelerdeki cevaplayıcıların satın alma tarzı faktörleri açısından aldıkları
ortalama puanlar, standart sapmalar ve bu ortalamalar arasında anlamlı farklar olup olmadığını
görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA testi sonuçları görülmektedir. ANOVA sonuçlarına
göre, kümeler arasında anlamlı farklar vardır. Kümeler bu şekilde tanımlandıktan sonra, bir
sonraki bölümde araştırmanın hipotezleri test edilmiştir.

Hipotezlerin Test Edilmesi
Bu bölümde, satın alma tarzları açısından farklı kümelere ayrılmış olan cevaplayıcıların SMS
reklama yönelik tutum, SMS reklamı kabul etme ve alışverişlerinde bu reklamlardan yararlanma
niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığını görmeye yönelik hipotezleri test etmek için
varyans analizleri ile post-hoc testler gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’de, farklı kümelere mensup
cevaplayıcıların araştırmanın bağımlı değişkenlerine verdikleri cevapların aritmetik ortalamaları
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ve standart sapmaları ile bu ortalamalar arasında anlamlı farklar olup olmadığını görmeye yönelik
ANOVA testi sonuçları görülmektedir.

Tablo 3.Kümelere Göre Tüketici Satın Alma Tarzları İstatistikleri
Bağımlı Değişkenler
(SMS Reklam İçin)
Reklama Yönelik Tutum
Reklamı Kabul Etme Niyeti
Alışverişlerde Reklamdan
Yararlanma Niyeti

Küme 1 Küme 2 Küme 3 Küme 4
n=154
n=146
n=121
n=148
F
Ort. S.s. Ort. S.s. Ort. S.s. Ort. S.s.
2,297 0,89 2,394 0,86 1,842 0,66 2,767 0,99 25,687***
3,291 1,05 3,272 0,97 2,473 1,09 3,682 1,05 31,041***
2,494 0,93 2,61 1,01 1,909 0,88 3,108 1,09 33,205***

*** p<0,001

Farklı kümelere mensup cevaplayıcıların SMS reklamlarına yönelik tutum sorularına verdikleri
yanıtların ortalamaları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir.
(F3;565=25,687, P<0,001). Yapılan post-hoc Scheffe testinde, 4 numaralı kümeye mensup
cevaplayıcıların (zevk ve eğlence için alışveriş yapanlar) SMS reklama yönelik tutum açısından
diğer tüm kümelerdekilerden daha yüksek (M=2,77) bir ortalamaya sahip olduğu; 3 numaralı
kümeye

mensup

cevaplayıcıların

(dikkatsiz

ve

hızlı

alışveriş

yapanlar)

ise

diğer

kümelerdekilerden oldukça düşük (M=1,84) bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür (p<0,005).
Bu sonuçlara göre araştırmanın birinci hipotezi (H1) doğrulanmıştır.
Farklı kümelere mensup cevaplayıcıların cep telefonlarına gelen SMS reklamlarını kabul etme
niyetine ilişkin sorulara verdikleri yanıtların ortalamaları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir
fark olduğu görülmektedir.

(F3;565=31,041, P<0,001). 4 numaralı kümeye mensup

cevaplayıcıların (zevk ve eğlence için alışveriş yapanlar) SMS reklamları kabul etme niyeti
açısından diğer tüm kümelerdekilerden daha yüksek (M=3,68) bir ortalamaya sahip olduğu; 3
numaralı kümeye mensup cevaplayıcıların (dikkatsiz ve hızlı alışveriş yapanlar) ise diğer
kümelerdekilerden daha düşük (M=2,47) bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür (p<0,005). Bu
sonuçlara göre araştırmanın ikinci hipotezi de (H2) doğrulanmıştır.
Son olarak, farklı kümelere mensup cevaplayıcıların, cep telefonlarına gelen SMS reklamlarından
alışverişlerinde yararlanma niyetine ilişkin sorulara verdikleri yanıtların ortalamaları arasında da
istatistiki açıdan anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. (F3;565=33,205, P<0,001). 4 numaralı
kümeye mensup cevaplayıcıların (zevk ve eğlence için alışveriş yapanlar) alışverişlerinde SMS
reklamlardan yararlanma niyeti açısından diğer tüm kümelerdekilerden daha yüksek (M=3,11) bir
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ortalamaya sahip olduğu; 3 numaralı kümeye mensup cevaplayıcıların (dikkatsiz ve hızlı alışveriş
yapanlar) ise diğer kümelerdekilerden çok daha düşük (M=1,91) bir ortalamaya sahip olduğu
görülmüştür (p<0,001). Bu sonuçlara göre araştırmanın üçüncü hipotezi de (H3) doğrulanmıştır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada farklı satın alma tarzlarına sahip genç tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik
tutumları, SMS reklamları kabul etme niyetleri ve satın alma kararlarında bu reklamlardan
yararlanma niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir. Yeniliğe açık ve
teknolojik gelişmelere daha çabuk adapte olan genç tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen bir saha
araştırmasıyla araştırma sorularına cevap aranmıştır. Genç tüketicileri satın alma tarzlarına göre
kümelere ayırmak için Tüketici Tarzları Envanteri (Sproles ve Kendall; 1986) kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda farklı satın alma tarzlarına sahip olan tüketicilerin SMS reklamlarına
yönelik tutumları, bunları kabul etme ve satın alma kararlarından bu reklamlardan yararlanma
niyetleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir.
Genel

olarak

bakıldığında,

alışverişi

bir

eğlence

olarak

gören,

alışveriş yapmaktan haz alan tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumlarının diğerlerinden
daha olumlu olduğu; diğer taraftan hızlı, özensiz ve dikkatsiz alışveriş yapan tüketicilerin SMS
reklamlarına yaklaşımlarının diğerlerine göre daha olumsuz olduğu belirlenmiştir.
Bu bulgular, SMS reklamlarının, genç tüketicilerin tamamı için uygun bir strateji
olmayabileceğine işaret etmektedir. Mobil pazarlama iletişimi faaliyetleri gerçekleştirecek
işletmeler ve pazarlama yöneticilerinin, hızlı ve özensiz alışveriş yapan tüketiciler ile ilgili
ayrıntılı çalışmalar yapmaları ve bu grubun temel özelliklerine uygun (kısa sürede, hızlı alışveriş
yapmaya olanak sağlayacak bilgiler sunan) reklamlar geliştirmeleri uygun olabilir. Alışverişi
eğlence olarak gören tüketicilerin SMS reklamlara daha olumlu yaklaştığı bulgusundan hareketle,
bu gruba eğlenceli ve hazcı tüketime yönelik mesajları daha yoğun kullananarak erişmeye
çalışmak uygun olabilir. Buna ilaveten, pazarlama ve reklam yöneticilerinin tüketicilerin satın
alma tarzları yanında başka özelliklerini de göz önünde bulundurarak, farklı tüketici gruplara
yönelik çalışmalarında farklı yöntemler kullanmalarının yerinde bir davranış olacaktır. İleride
yapılacak benzer araştırmalarda, tüketicilerin satın alma tarzlarının yanında diğer bölümlendirme
ölçütlerinin (demografik, psikografik, sosyo-ekonomik ve coğrafik faktörler vb.) de
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 65

değerlendirilmesi daha yararlı olacaktır. Diğer yaş gruplarındaki tüketiciler üzerinde yapılacak
daha kapsamlı araştırmalar, SMS reklamların daha etkili kullanılabilmesi için başka önemli
bulgular da sağlayabilir. Bu çerçevede, farklı özelliklere sahip tüketicilerin SMS reklamlarına
yönelik tutum ve davranışlarını anlamaya yönelik daha ileri düzeyde araştırmaların
gerçekleştirilmesinin hem konu ile ilgili literatüre hem de pazarlama alanında faaliyet gösteren
uygulamacılara fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI
Bu araştırmanın en önemli kısıtı, verinin belirli bir zaman diliminde, kolayda örnekleme
yöntemiyle ve internet üzerinden toplanmış olmasıdır. Örneklemin genç tüketicilerin tamamını
temsil etmesi mümkün değildir.
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EKLER
EK 1: Araştırmada Kullanılan Diğer Ölçekler
A. SMS Reklama Yönelik Tutum Ölçeği
1. Cep telefonuma gelen reklam mesajları ilgimi çekiyor
2. Cep telefonuma reklam mesajları gelmesinden hoşlanıyorum
3. Cep telefonuma reklam mesajları gelmesini anlayışla karşılıyorum
4. Cep telefonuma reklam mesajları gelmesine olumlu yaklaşıyorum
5. Cep telefonuma gelen reklamların eğlenceli olduğunu düşünüyorum
6. Cep telefonuma gelen reklamların heyecan verici olduğunu düşünüyorum
7. Cep telefonuma reklam mesajları gönderilmesinin akıllıca bir şey olduğunu
düşünüyorum
B. SMS Reklamı Kabul Etme Niyeti Ölçeği
1. Cep telefonum aracılığıyla firmaların indirim haberlerini almak isterim
2. Cep telefonum aracılığıyla, ilgimi çekebilecek ürünlere ilişkin haberler almak isterim
3. Cep telefonum aracılığıyla şahsıma özel reklam mesajları almak isterim
4. Cep telefonum aracılığıyla özel indirim kuponları/kodları almak isterim
C. SMS Reklamları Satın Alma Kararlarında Kullanma Niyeti Ölçeği
1. Cep telefonuma gelen SMS reklamları alışveriş yaparken kullanmak üzere saklarım
2. Cep telefonuma SMS reklam gönderen bir firmadan alışveriş yapabilirim
3. SMS reklamı beğenirsem, reklamdaki ürünü satın almayı düşünebilirim

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 69
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ÖZET
Lojistik merkez, ulaştırma ağı içerisinde bulunan ve farklı lojistik faaliyetlerin farklı operatörler
ve hizmet sağlayıcılar aracılığıyla gerçekleştirildiği toplama ve dağıtım noktasıdır. Türkiye’nin
dinamik lojistik altyapısını destekleyecek, özel ihtisas bölgelerinin üstünlükleriyle lojistik hizmet
kalitesini ve maliyetlerini olumlu yönde etkileyecek lojistik merkezler büyük bir önem
taşımaktadır. Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda gündeminde önemli bir yer edinecek olan lojistik
merkezlerin pazarlama yönlü olarak incelenilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Bu çalışmada,
lojistik hizmet sağlayıcıların Türkiye’de faaliyete geçecek lojistik merkezlerden endüstriyel
hizmet satın alma süreçleri içerik analizi yöntemi ile belirlenecektir. Çıkan sonuçlar bire bir
görüşmeler yolu ile desteklenerek çeşitleme yöntemi de kullanılmıştır. Sonuçlar lojistik
merkezlerden satın alınacak hizmetlerde en büyük ağırlığın demiryolu üzerinde yoğunlaştığını;
bunun yanı sıra gümrük, devlet, depo, maliyet, rekabet gibi kavramların da önem taşıdığını
göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Lojistik merkez, Lojistik köy, Endüstriyel Satın Alma

ABSTRACT
Logistics centers are nodes within the international transportation network in which different
logistics operations are processed by different service providers. Logistics centers, that will effect
logistics service quality and costs in a positive way together with their specialized facilities which
will develop the country’s dynamic logistics infrastructure, carry strategic importance for Turkey.
It is necessary to analyze logistics centers which will take their place in Turkey’s logistics agenda
in the forthcoming years from a marketing point of view. This study tries to explore the industrial
service buying process of logistics service providers from a logistics center that will be activated
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in Turkey with the help of content analysis method. The outcomes are supported with interviews
so triangulation method is also used. The results show that the industrial service which carries the
greatest importance is railways within the logistics centers. Besides this, customs, government,
warehouse, cost, competition are also concepts which require significant attention in terms of
industrial service buying process.
Keywords: Logistics center, Logistics Village, Industrial Buying

ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA SÜRECİ VE LOJİSTİK MERKEZLER: BİR
İÇERİK ANALİZİ UYGULAMASI
1. Giriş
Endüstriyel pazarlar, tüketici pazarlarından, satılan ürünlerden çok işlem yapan müşterilerinin
özellikleri itibariyle ayrılmaktadır. Endüstriyel müşteriler, tüketici pazarlarında satılmakta olan
tekil ürünleri çoklu ve farklı formlarda satın alan, dönüştüren ve daha sonra yine endüstriyel veya
kurumsal müşterilere satan işletmelerden oluşmaktadır (Webster, 1991). Örgütler ve/veya
kurumsal müşteriler arasında alınıp satılan hizmetler ise endüstriyel hizmetler pazarını
oluşturmaktadır. Endüstriyel hizmetlerin hedef pazarı ise satın alma, üretim, satış ve diğer ilgili
süreçlerini destekleyecek veya geliştirecek hizmetleri örgütleri dışından satın almakta olan
müşterilerdir. Endüstriyel üretimin etkinliğini sürdürmek ve bu pazarlarda rekabetçi üstünlüğü
sürdürülebilir kılmak için ihtiyaç duyulan endüstriyel hizmetler işletmeler açısından önemlerini
gün geçtikçe artırmaktadır (Johansson & Olhager, 2004).
Lojistik hizmeti hem işletmenin bir fonksiyonu olarak hem de işletme ağlarını birbirine bağlayan
bir kavram olarak günümüzün teknolojik gelişmeleri, küreselleşen pazarları, artan müşteri
talepleri, sert rekabet koşulları ve buna bağlı olarak önem kazanan maliyet baskıları göz önünde
bulundurulduğunda, işletmelerin sürdürülebilir başarısı için stratejik bir girdi olarak
değerlendirilmektedir. Gittikçe uzayan ve karmaşık hale gelen tedarik zincirlerini yönetebilmek
adına yeni lojistik çözümler oluşturulmakta, başlangıç noktasından nihai tüketim noktasına
uzanan akışın en verimli, hızlı ve hatasız şekilde gerçekleştirilmesi için lojistik ağlar yeniden
tasarlanmaktadır.
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Modern lojistik ağları kapsamında dağıtım merkezleri, intermodal terminaller, iç limanlar gibi
farklı merkezileştirme girişimleri mevcuttur. Bütünleşik yönetim, sürdürülebilir ulaştırma, ölçek
ekonomisi aracılığı ile yaratılan maliyet üstünlüğü, yüksek lojistik performansı gibi hedefler
ışığında geliştirilen ve özellikle Avrupa ile ABD’de yaygın şekilde kullanılan lojistik merkezler
ise, ulaşım koridorları üzerindeki konumu ve kalkınma hedefleri uyarınca lojistik altyapı
gelişimine oldukça ihtiyaç duyan Türkiye tarafından da benimsenmektedir. TCDD’nin
yönetiminde, şehir merkezlerinde toplanmış olan yük garlarının ulaşım, kullanılabilir alan,
dağıtım altyapısı anlamında daha etkili noktalara taşınması amacıyla farklı 16 noktada lojistik
merkez girişimleri planlanmıştır (TCDD, 2011).
Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda gündeminde önemli bir yer edinecek olan lojistik merkezlerin
pazarlama yönlü olarak incelenilmesi gerekliliği bulunmaktadır. Roth ve diğerlerinin (2004)
belirttiği gibi endüstriyel hizmet sağlayıcıların potansiyel müşterilerin hizmet tedarikçisi arama
ve seçme süreçlerine hakim olması hedef pazarlara odaklanma ve pazarlama iletişimi açısından
büyük önem taşımaktadır. Yeni yasa tasarılarına bağlı olarak yönetişim ve örgütlenme
temellerinde değişim yaşaması beklenen lojistik merkezlerin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmesi
için pazar odaklı bir strateji geliştirmesi, hedef pazarını başarılı bir şekilde analiz etmesi,
potansiyel satın alma süreçlerini incelemesi ve hizmet tasarımını bu verilere dayandırması
gerekmektedir. Konunun vurgulanan önemi doğrultusunda bu çalışmanın amacı lojistik
merkezlerin endüstriyel bir hizmet olarak kavramsallaştırılması, lojistik merkezlerin Türkiye’deki
potansiyel müşterilerinin belirlenmesi ve endüstriyel satınalma süreçleri kapsamında lojistik
merkezlerden yapılacak endüstriyel hizmet satınalma süreçlerinin tanımlanmasıdır.
Bu bağlamda çalışmanın ikinci bölümünde endüstriyel hizmetler ve endüstriyel satınalma süreci
ile lojistik ve lojistik merkez kavramları mevcut literatür üzerinden incelenecektir. Üçüncü
bölümde seçilen örneklem kapsamında, ilgili alanda yapılan yayınlar üzerinde içerik analizi
uygulaması aktarılacaktır. Çıkan sonuçlar bire bir görüşmeler ile desteklenecektir. Dördüncü
bölümde sonuçlar değerlendirilecek, beşinci bölümde ise gelecek için araştırma öngörüleri
sunulacaktır.
2. Endüstriyel Hizmetler ve Lojistik
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Marrian’ın (1968) yapmış olduğu ürün temelli sınıflandırmaya göre, mal ve hizmetlerin üretimini
gerçekleştirmek veya desteklemek amacıyla satın alınan hizmetler endüstriyel hizmetler olarak
tanımlanmıştır. Lojistik, kavram olarak barındırdığı tüm diğer faaliyetleri ile beraber, bu
kategorinin altında yer almaktadır. Yine Marrian’ın (1968:20) yapmış olduğu alt sınıflandırmaya
göre lojistik faaliyetleri, endüstriyel hizmetlerin de altında “kolaylaştırıcı hizmetler” sınıfında
bulunmaktadır. Kolaylaştırıcı hizmetler “finansman sağlama, depolama, ulaştırma, turundurma,
sigorta gibi hizmetler dahil olmak üzere işletmelerin üretim süreçlerini kolaylaştırmak için
sunulan tüm hizmetler” olarak tanımlanmıştır. Haas (1989) ABD Merkezi Bütçe Ofisi
Endüstriyel Sınıflandırma Kılavuzunu (US Office of Management and Budget’s Standard
Industrial Classification Manual) kullanarak sınıflandırdığı endüstriyel hizmetlerde lojistik
faaliyetlerini dağıtım hizmetleri başlığı altına yerleştirmiştir. Lovelock ve Wirtz’in (2011)
hizmetleri süreç yönünden inceleyerek yaptıkları ayrıma göre lojistik faaliyetleri hem insan
odaklı hem de aitlik odaklı hizmetlerin altında yer almaktadır. İnsan yönlü hizmetlere en uygun
örnek kentsel lojistik, aitlik yönlü hizmetlere en uygun örnek ise ulaştırma, depolama, paketleme
hizmetleri olarak verilebilir.
Endüstriyel Satın Alma Süreci
Endüstriyel pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler arasında gerçekleşen satın alma süreci
endüstriyel satın alma olarak adlandırılmaktadır. Bu süreç işletme sınırlarında istenen durum ile
mevcut durum arasındaki farklılığın tespit edilmesi şeklinde doğan bir problem ile başlamaktadır.
Problem, alternatif ürün, hizmet, marka veya tedarikçileri belirleme, değerlendirme ve bunlar
arasından seçileni satın alma adımları izlenerek çözülmektedir (Webster ve Wind, 1972). Satın
alma kararının Robinson ve diğerleri (1967) tarafından belirlenmiş olan adımları, hizmet satın
alma adımları ile birlikte değerlendirmek amacıyla Lovelock ve Wirtz (2011) tarafından önerilen
genel hizmet tüketim adımları ile karşılaştırmalı olarak Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1. Endüstriyel Satın Alma Süreci ve Hizmet Tüketim Aşamaları
Endüstriyel İşletmelerde Satın Alma Genel Hizmet Tüketim Aşamaları
Karar Adımları
İhtiyacın belirlenmesi
İhtiyaç
duyulan
ürün/hizmetin
özelliklerinin ve miktarının tanımlanması
Satın almayı yönlendirecek prosedürlerin
tanımlanması
SATIN ALMA ÖNCESİ
Potansiyel hizmetlerin araştırılması
Tekliflerin alınması ve analizi
Tekliflerin
değerlendirilmesi
ve
tedarikçilerin seçimi
Sipariş düzeninin seçilmesi
HİZMET ALMA
Performans değerlendirme ve geri bildirimi
HİZMET SONRASI
Kaynak:Yazarlar tarafından Robinson vd (1967) ile Lovelock ve Wirtz’den (2011) derlenmiştir.

Endüstriyel satın alma süreci içinde karar veren tarafların oluşturduğu birime satın alma merkezi
(Webster ve Wind, 1972) veya karar verme birimi (Wilson, 1968) adı verilmektedir. Bu birimin
üyeleri satın alma faaliyetini başlatan, belirleyen, kontrol eden ve gerçekleştiren kişilerdir.
Endüstriyel satın alma davranışının bir diğer önemli boyutunu farklı satın alma durumları
oluşturmaktadır. Genel görüşe göre, bu durumlar “rutin yeniden satın alım”, “gözden geçirilmiş
tekrar satın alma” ve “yeni görev” şeklinde sınıflandırılmaktadır (Robinson vd., 1967). Bu
sınıflandırma Howard ve Sheth (1969) tarafından yapılan rutin yanıt, kısıtlı sorun çözme ve ileri
sorun çözme sınıflandırmasına benzemektedir.
Endüstriyel Satın Alma Modelleri
Pazarlama literatürü irdelendiğinde endüstriyel satın alma kavramının çeşitli yazarlar tarafından
incelendiği ve çeşitli model önerilerinin geliştirildiği gözlenmektedir. Modellerin en geniş
sınıflandırması Webster ve Wind (1972a) tarafından “görev odaklı”, “görev odaklı olmayan” ve
“karmaşık” modeller ana başlıkları altında yapılmıştır.
Şekil 1’de görülmekte olan Sheth modeline göre satın alma merkezinin beklentileri (1), ürüne
veya işletmeye özgü faktörler (2), ortaklaşa karar alma sürecine etki eden çatışma çözüm
kaynakları ve net olarak belirlenemeyen durumsal faktörler (4) satın alma sürecine etki
etmektedir (Sheth, 1973). Model işletmelerin satın alma merkezlerinde yer alan bireylerin
psikolojik özelliklerini de göz önüne alarak tüm değişkenleri kapsamaya yönelik bir tutum ortaya
koymaktadır. Aynı zamanda satın alma merkezini derinlemesine inceleyerek, merkezin farklı
boyutlarının satın alma sürecine olan etkisine vurgu yapmaktadır.
Şekil 1. Endüstriyel Satın Alma Modeli
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Kaynak: Sheth, 1973
Webster ve Wind oluşturdukları modelde (1972) satın alma merkezinde yer alan tarafların
rollerinden yola çıkmaktadır. Model çevresel boyuttan örgütsel boyuta, daha sonra da satın alma
merkezi seviyesinden tamamen bireysel seviyeye geçiş yaparak sürece etki eden makro ve mikro
faktörlere odaklanmaktadır.
Haas (1989) endüstriyel satın alma modellerini iş odaklı, insan odaklı ve de karma modeller
olarak sınıflandırarak özetlemektedir. Anderson ve Chambers’ın Ödül/Ölçüm Modeli (1985)
endüstriyel satın alma merkezinin performans değerlendirme yöntemine

ve algısına

odaklanmaktadır. Choffray ve Lilien (1978) çevresel ve örgütsel faktörlere kişilerin algılamasına
etki eden kısıtlar olarak yaklaşmaktadır.
Wilson (1996) eski müşteri odaklı satın alma sürecinin bir sistem düşüncesi temelinde alıcı ve
satıcı arasındaki ilişkiye önem verilen diyadik bir düzene taşınması gerektiğini önermektedir.
Sheth (1996) teknolojik değişimler, küresel rekabet ve sektörlerin yeniden yapılanması ışığında
geleneksel işlem bazlı yerel tedariğin ilişki bazlı küresel tedariğe dönüştüğünü ileri sürmektedir.
Johnston ve Lewin’in (1996) de belirttiği gibi Sheth modeli veya Webster ve Wind modeli ürün,
hizmet, durum, örgütsel koşullar gibi ayrıştırıcı noktaları göz önünde bulundurmayan jenerik
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modellerdir.

Bir

lojistik

merkezden

satın

alınacak

hizmetlerin

belirlenmesinde

ve

gerçekleştirilmesinde takip edilecek olan süreç ise oldukça karmaşık ve kendine özgü bir süreç
olacaktır. Lojistik merkezlerden hizmet satın alacak kuruluşların çeşitliliği, her birinin örgütsel
yapıları, satın alma merkezleri, strateji ve beklentilerinin farklılığı, lojistik merkezlerin hizmet
tasarım süreçlerinin kapsadıkları coğrafi bölgeye göre değişim gösterme özelliği satın alma
süreçlerinde çeşitlilik yaratmaktadır. Bu çalışmanın modelinin oluşturulmasında, satın alma
merkezinin alt boyutlarını kapsaması ve satın almaya temel oluşturan beklentilere odaklanması
sebebiyle Sheth (1973) Modeli temel alınmıştır.
3. Lojistik Merkezi Hizmetlerinin Satın Alınması Sürecinin Belirlenmesi
Lojistik merkezler için yapılmış olan birçok farklı tanım mevcuttur ((Iannone vd,, 2007;
Nathanail, 2007; Notteboom, 2009; Rimiene ve Grundey, 2007; Roso vd., 2009). Bu tanımlar
hem lojistik merkezlere verilen farklı isimlerin (lojistik köy, dağıtım merkezi, iç liman gibi) farklı
özelliklerinden yola çıkmakta hem de lojistik merkezin kendine özgü niteliklerini baz alarak
kavramsallaştırma yoluna gitmektedir. Tanımlar arasında en sık vurgulanan özellikler değişik
taşıma modlarına ve intermodal taşımaya uygun altyapı, tüm lojistik faaliyetlerini barındıran ve
katma değer yaratan çoklu hizmet sunumu ve de bu farklı faaliyetlerin sağlayıcılarını koordine
eden yönetimin şeklidir. Meidute’nin (2005) yapmış olduğu literatür taramasına göre lojistik
merkezleri tanımlarken ele alınan iki farklı bakış açısı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi
merkezleri ulaştırma altyapısının bir parçası olarak görmektedir; ikincisi ise merkezlere verdiği
katma değer yaratan hizmetler dolayısıyla bir iş üreticisi olarak yaklaşmaktadır.
Lojistik merkezlerin etkin politikalar aracılığıyla geliştirildiği AB ülkeleri ve bu ülkelerde
kurulmuş olan merkezlerin oluşturduğu Europlatforms’un tanımı ise farklı bakış açılarını standart
hale getirmeyi amaçlayan bir nitelik göstermektedir. Bu tanıma göre “lojistik merkezler hem
ulusal hem de uluslararası transit geçiş amacıyla malların ulaşım lojistik ve dağıtımına dair
aktivitelerin farklı hizmet sağlayıcılar aracılığı ile sunulduğu sınırları belirlenmiş alanlardır. Bu
hizmet sağlayıcılar lojistik merkez içinde yer alan mülklerin sahibi veya kiracısı olabilirler.
Rekabet kurallarına uyum amacıyla bu kapsamdaki hizmetleri sağlayan tüm işletmelerin lojistik
merkezde yer alma hakkı sağlanmalıdır. Bir lojistik merkezde, bahsekonu operasyonların
gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm kamu faaliyetleri de bulunmalıdır. Intermodal taşımacılığı
teşvik etmek amacıyla, lojistik merkezler çoklu taşıma modu seçenekleri ile donatılmış olmalıdır.
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Son olarak bir lojistik merkez özel ya da kamuya ait olan tek merkezli bir yönetim şekline sahip
olmalıdır (Europlatforms, 2011).
Farklı tanımlarda değişik taşıma modlarının mevcudiyetine verilen önem, Deutsche GVZGessellschaft mbH (DGG)’ın hazırladığı ve Avrupa lojistik merkezlerinin iyi uygulamalar
bazında karşılaştırıldığı raporda da görülmektedir. DGG de farklı lojistik merkez uygulamalarını
karşılaştırarak

ulaştığı

tanımda,

değişik

lojistik

faaliyetlerini

gerçekleştirecek

hizmet

sağlayıcıların mevcudiyetini, bu faaliyetleri destekleyecek intermodal ulaşım altyapısını ve ticari
veya ticari olmayan süreçlerde farklı tarafların uyum içinde çalışabilmesi için gerekli sinerjiyi
yaratacak uygun örgütsel yapıları vurgulamaktadır (DGG, 2010).
İçinde farklı hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyet göstermekte olan çok farklı yapıları
barındıran ancak tek elden yönetilmesi gereken böyle bir lojistik merkezin pazarlama yönlü
stratejilerini geliştirirken, olası müşterilerin sunacağı hizmetleri satın alma sürecini kapsamlıca
analiz etmesi gerekmektedir. Türkiye’de şimdiye kadar gerçekleştirilmiş olan tüm lojistik merkez
girişimleri kamu sektörünce yapılan yatırımlardan oluşmaktadır. Özel sektörün bu girişimlere
verdiği önemin, benzer atılımlara yaklaşımının ve konu ile ilgili gelişmeleri takip etme sıklığının
bir göstergesi olarak sektör kuruluşlarının yayınlarında yapılacak bir içerik analizi lojistik
merkezlerin endüstriyel satın alma sürecinin mevcut modeller üzerinden farklılaştırılması
hususunda yardımcı olacaktır.
Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Lojistik merkezlerin pazarlama yönlü bir yaklaşım geliştirmesi ve hedef pazarlarını analiz ederek
hizmet tasarımını bu temelde şekillendirmesi gelecekteki performansları açısından önem
taşımaktadır.
Bu bağlamda araştırmanın amaçları aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur;
Lojistik merkez hizmetini satın alacak işletmelerin;


Satın alma sürecini belirlemek,



Beklentilerini ortaya koymak,



Kişisel/örgütsel algılarını tanımlamak,



Motivasyon faktörlerini belirlemek,



Çevresel etkiler/çevresel duyarlılık durumlarını açığa çıkarmak
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Araştırma Modelinin Geliştirilmesi
Araştırma modelinin oluşturulmasında, Altuntaş ve Tuna’nın (2011) yapmış olduğu odak grup
çalışmasının çıktılarından faydalanılmıştır. Konu araştırmada lojistiğin farklı faaliyetlerini temsil
eden altı katılımcıya İzmir veya çevresinde kurulacak bir lojistik merkezden hizmet satın alma
sürecini ortaya çıkarmak amacıyla temel sorular sorulmuştur. 90 dakika süren odak grup oturumu
sonunda lojistik merkezlerden hizmet satın alma sürecini açıklayan beklentiler, algılanan
avantajlar, dezavantajlar ve böyle bir lojistik kümelenmeye katılım gerekçeleri ortaya çıkmıştır.
Bu değişkenler Sheth Modeli ile bütünleştirilemiş ve içerik analizine konu olan kategorileri
oluşturmuştur.
Araştırma modelinin odak noktasını (Şekil 2) satın alma merkezi oluşturmaktadır. Bu araştırmaya
konu olan satın alma sürecinde satın alma merkezini oluşturan öğeler, üçüncü taraf ve dördüncü
taraf lojistik hizmet sağlayıcıların (3PL, 4PL) üst yöneticileri, satın alma birimleri, pazarlama,
finansman, bilgi işlem gibi fonksiyon yöneticileridir. Lojistik merkez müşterileri iki ayrı ana
başlık altında toplanmaktadır. Bunlar direkt ihracatçı veya ithalatçılar ile lojistik merkez içinde
yer alacak olan çeşitli lojistik hizmet sağlayıcılardır. Destek hizmet sunucularının ise bu iki grup
müşterinin mevcudiyetini takiben lojistik merkez içinde yer alması beklenmektedir. Bu çalışmada
satın alan taraf lojistik hizmet sağlayıcılar olarak belirlenmiştir. İthalatçı ve ihracatçıların ağırlıklı
olarak bu hizmet sağlayıcılar aracılığı ile lojistik merkez hizmetlerini satın alacağı
varsayılmaktadır.
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Şekil 2. Araştırma Modeli

Beklentiler öncelikli olarak lojistik merkez tarafından sunulacak olan birincil ve ikincil
hizmetlerdir. Lojistik merkez sınırları içinde yer alacak farklı hizmet sağlayıcılar arasındaki
ilişkiyi düzenleyecek olan yönetimin rekabet yaklaşımı, kamu, özel veya karma yönetim şekli,
devletin oluşuma yaklaşımı özellikle mevzuat düzenlemeleri ve de lojistik merkezin konumu
satın alma merkezini oluşturan öğelerin beklentileri arasında yer almaktadır.
Çevresel etkiler ve çevresel duyarlılık konuları lojistik merkezlerin oluşum fikrinin temelinde
yatmakta olup odak grup tarafından da sıklıkla dile getirilmiştir. Lojistik merkeze yönelik kişisel
veya örgütsel algılar satın alma sürecine özellikle ilk olma avantajını koruyabilmek şeklinde
yansımaktadır. Bu fikir bire bir görüşmelerde de sıklıkla dile getirilmiştir. Lojistik merkezde yer
almanın gerekliliği ve buradan sağlanacak hizmetin kaliteyi artıracağı görüşleri de diğer bir
boyutu oluşturmaktadır.
Motivasyon faktörleri, bu alanların hali hazırda devlet yatırımları aracılığı ile geliştirilmesi
sebebiyle teşvikli bölgeler arasında yer alması ve buna bağlı olarak daha düşük maliyetler
önerebilecek olması görüşlerinden derlenmiştir. Tek noktadan alışveriş ise yine bire bir
görüşmelerde vurgulanan bir diğer husustur.
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Satın alma sürecine etki eden iki alt boyut ise Sheth modelinden derlenmiştir. Bunlar ürüne özgü
özellikler olan zaman baskısı, uzmanlık gereksinimi ve çeşitli durumsal faktörler (rakipler, jeopolitik gelişmeler, sunulan hizmette inovasyon vb); işletmeye özgü özellikler olan merkezilik,
büyüklük ve stratejik yapıdır.
Araştırmanın Örnekleme Süreci
Çalışmada ana evreni lojistik ile ilgili tüm yayınlar oluşmaktadır. Ancak çalışmanın amacına
yönelik olarak sektörün görüşlerine ulaşabilmek adına, yargısal örnekleme kararı verilerek,
sadece lojistik sektöründe yer alan işletmeleri temsil etmekte olan oda ve diğer sivil toplum
kuruluşu derneklerinin yayınları örneklem kapsamına dahil edilmiştir. Bu bağlamda seçilen
dergiler aşağıdaki gibidir:
1- Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) – UND’nin Sesi Dergisi
2- Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTIKAD) – UTA Lojistik
Dergisi
3- Lojistik Derneği (LODER) – Lojistik Dergisi
4- Deniz Ticaret Odası – Deniz Ticareti Dergisi
5- Mersin Deniz Ticaret Odası – Mersin Deniz Ticareti Dergisi
Bu dergilerin örneklem olarak seçilmesindeki ana amaç, dergilerin ağırlıklı olarak lojistik hizmet
sağlayıcıları temsil etmekte olmaları ve sivil toplum kuruluşları ve odalar aracılığı ile lojistik
merkezlerin kurulumu ve işleyişi ile ilgili politikalara müdahil olmak için çaba göstermeleridir.
Lojistik hizmetlerin limancılık, denizcilik, depoculuk, demiryolu, karayolu, havayolu ulaştırması
gibi farklı alanlarını temsil etmeleri bakımından seçilen örneklemin zengin olduğu söylenebilir.
Analiz böylece daha kapsamlı bir bakış açısını kapsamayı hedeflemektedir.
Dergilerin elektronik formatta yer almaması ve sektöre yönelik abonelik esası ile çalışan yayınlar
olması sebebi ile hedeflenen 5 yıllık zaman dilimi içindeki tüm sayılara ulaşmak mümkün
olmamıştır. Öncelikle araştırmacıların ellerinde bulunan Temmuz 2006 – Temmuz 2011 arasına
ait sayılar derlenmiş, yayıncı kuruluşlara elektronik posta yolu ile ulaşılmış ve dergilerin eksik
sayıları talep edilmiştir. Bu sürecin sonunda toplam 142 dergiye ulaşılabilmiştir.
Araştırmada Kullanılan Analiz Yöntemi
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Araştırma sürecinde, daha önceki bölümde de belirtildiği gibi öncelikle odak grup çalışması
kullanılmış ve araştırma modelinin oluşturulmasında kullanılmıştır. Daha sonraki süreçlerde ise,
içerik analizi ve bire bir görüşme yöntemlerinden faydalanılmıştır.
İçerik analizi, seçilen bir metin içinde bulunan kelimelerin çok daha az sayıdaki kategorilere
indirgenmesine yönelik bir tekniktir (Weber, 1990). Bu teknik, araştırmacının öncelikle farklı
anlamda ve incelenecek konu hakkında eksik yön bırakmayacak şekilde kategoriler oluşturması,
sonra da bu kategorilerin seçilen metinler içinde gözlemlenme sıklığının belirlenmesine dayalı
yapılandırılmış bir analiz olarak tanımlanmaktadır (Bailey, 1994). Pazarlama ve iletişim
alanlarında özellikle yeni akımların belirlenmesi veya mevcut akımlardaki değişim döngülerinin
gözlenmesi amacıyla kullanılmaktadır (Cooper ve Schindler, 1998). Bu çalışmada içerik analizi,
belirlenen sektör yayınlarında lojistik merkezler ile ilgili metinlerin, seçilen ana kategoriler ve alt
kodlamalar bazında incelenmesi yoluyla lojistik merkezlerde yer alacak endüstriyel hizmetlerin
belirlenmesi ve lojistik merkezlerden yapılacak satın alma faaliyetlerinin birer endüstriyel satın
alma süreci olarak kavramsallaştırılması amacıyla kullanılmıştır.
İçerik analizi sonuçlarının doğrulanması amacıyla çeşitlendirme yöntemine giderek bu bulgular
aynı zamanda seçilen yayınlarda temsil edilen dernek ve odaların uzmanları ile ve de lojistik
hizmet sağlayıcıların temsilcileri ile bire bir görüşmeler yoluyla desteklenmiştir. Belirtilen 5
yayını temsilen 5 ayrı uzmana, araştırmacılar tarafından lojistik köyler ile ilgili bilgi ve
girişimleri olduğu bilinen iki ayrı lojistik hizmet sağlayıcıya “Lojistik hizmet sağlayıcıların
lojistik merkezlerden yer ve/veya hizmet satın alma sürecine etki edecek faktörler nelerdir?”
sorusu açık uçlu olarak sorulmuş ve verdikleri yanıtlar kayıt altına alınmıştır.
Araştırmanın Bulguları
Çalışmada

aranacak

temaların

ve

ilgili

kategorilerin

oluşturulması

iki

aşamada

gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada, araştırma sorusundan yola çıkılarak lojistik merkez ve lojistik
köy (eş anlamlılık ve sık kullanım sebebiyle) olmak üzere iki ana tema belirlenmiştir. 142 sayı
içindeki metinlerde bu iki kavram taranmış ve araştırmacılar tarafından hazırlanan tablo üzerinde
tarih, sayı, sayfa numaraları ile işlenmiştir. Toplamda 73 adet sayı içinde taranan 131.774
kelimelik metinde ana temaya rastlanmıştır. İlk aşamada taranan örneklemin % 51’ini oluşturan
bu gruba daha detaylı bir şekilde ikinci aşama analiz, araştırma çerçevesinde yer alan kavramların
taranması ve kullanım sıklıklarının kaydedilmesi yöntemi ile uygulanmıştır. Bu metinler
içerisinde araştırma çerçevesi kavramları toplam 2526 kere gözlemlenmiştir. Bu 2526 kelimenin
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araştırma çerçevesi kavramları üzerindeki dağılımı Tablo 2 ve Tablo 3’te ayrıntılı olarak
gösterilmektedir.

Tablo 2. İçerik Analizi Sonuçları 1
BEKLENTİLER
İkincil Hizmetler

n

Finansman

34

227

Bankalar

27

Gümrük

177

Bakım-onarım

11

Depo

165

Posta hizmetleri

7

Dökme yük

41

Çalışma ofisleri

7

Antrepo

40

Restoranlar

6

Liman bağlantısı

40

Sosyal faaliyetler

4

İletişim

24

n

Tır parkı

22

178

Konteyner sahası

17

Bilgi teknolojisi

12

n

Birincil Hizmetler
Demiryolu

1056

Denizyolu

Telekomunikasyon

3

Optik veritabanı

0

Rekabet

n
Devlet Yaklaşımı

129

n
Yönetim Şekli

54

n
Konum

55

Tablo 3. İçerik Analizi Sonuçları 2
SATIN ALMA SÜRECİ
Ürüne Özgü Özellikler

n

İşletmeye Özgü Özellikler

Durumsal faktörler

78

Büyüklük

17

Uzmanlık gereksinimi

6

Merkezilik

9

Zaman baskısı

4

Stratejik Yapı

0

Kişisel/Örgütsel Algılar n

Çevre

Hizmet kalitesi

29

İlk olma avantajı

13

Gereklilik

6

n

42

Motivasyon Faktörleri
Maliyet üstünlüğü
Teşvik
Tek noktadan alışveriş
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Şekil 3’te araştırma çerçevesi olarak geliştirilen lojistik merkezlerden endüstriyel hizmet satın
alma modeli üzerinde içerik analizi sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre, incelenen
yayınlarda sıklıkla bahse konu olan kavramlar lojistik merkezlerden alınacak hizmetlerdir. Diğer
taraftan, rekabet ve devletin yaklaşımı gibi Türkiye’de iş dünyası açısından önem taşıyan
konuların da vurgulanan kavramlar arasında öne çıktığı görülmektedir. Özellikle hizmet
kalitesinin artacağı yönündeki algılar ve ilk olma avantajını korumak isteyen örgütsel düşünceler
modele de kendi ağırlıkları doğrultusunda yansımıştır. İşletmelerin böyle bir merkezde yer almak
için sahip oldukları en güçlü motivasyon kaynağının, bu tür bir merkezin yaratabileceği örgütsel
düzeydeki maliyet avantajı olduğu gözlenmektedir. Lojistik merkezin vereceği hizmete özgü
özellikler kategorisinde ağırlık durumsal faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu faktörler
genelde beklenmeyen unsurlar olup, belirli ve tek bir alana sığmayan tahmin edilemez olgulardan
oluşmaktadır.
Öte yandan stratejik yapı, merkezilik, büyüklük gibi örgütsel yapı boyutlarının pek göz önünde
bulundurulmadığı dikkat çekmektedir. Bu da lojistik merkezlerin daha çok verilecek hizmetler ve
sağlayacağı maliyet avantajı üzerinden değerlendirildiğini, fakat bu merkezlerde yer alacak
işletmelerin yapılarının nasıl değişmesi gerektiği hususuna fazla önem verilmediğini
göstermektedir.
Şekil 3. İçerik Analizi Sonuçları

İçerik analizi sonuçlarının doğrulanması için analiz sonrasında gerçekleştirilen bire bir
görüşmelere verilen yanıtlar içerik analizi bulguları ile karşılaştırılarak sonuçların tutarlı olduğu
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görülmüştür. Bire bir görüşme sonuçlarında uzmanlarca en sık tekrarlanan kavramların içerik
analizi sonuçları ile karşılaştırması Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Birebir Görüşme Sonuçlarının Karşılaştırılması
Görüşme Sonuçları

Araştırma Bulguları

Ekonomiklik

Maliyet

Çabukluk/Hız

Zaman Baskısı

Güvenlik
Entegrasyon

Tek noktadan alışveriş

Demiryolu

Demiryolu

Lojistik kümelenme

Tek noktadan alışveriş

Rekabet

Rekabet

Bire bir görüşmeler bu çalışma kapsamında taranan yayınları temsil eden kuruluşların lojistik
merkez oluşumuna bakış açılarını yansıtmaktadır. Yayınlara uygulanan içerik analizi sonuçlarının
tutarlılığını ölçmek ve eğer kapsanmamış olan bir boyut var ise ortaya çıkarabilmek amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Tutarlılığı ölçmek amacıyla bire bir görüşmelerde dile getirilen boyutlar,
içerik analizinde ortaya çıkan boyutlar ile karşılaştırılmış ve uyumlu kategoriler Tablo 4’te
belirtilmiştir. Sonuçlar genel olarak birbirleri ile uyumlu çıksa da, bire bir görüşmelerin analizi
güvenlik boyutunu da önererek daha önce incelenmemiş bir faktörün daha gelecek analizlerde
göz önünde bulundurulması gerektiğini göstermiştir. Niteliksel araştırma bu sonuçla keşifsel
amacına ulaşmıştır.
4. Sonuç ve Değerlendirme
Tablolar incelendiğinde en sık tekrarlanan kavramın demiryolu hizmeti olduğu görülmektedir.
Çalışma kapsamından analiz edilen yayınlarda, lojistik merkezler ile ilgili metinlerin, ağırlıklı
olarak demiryolu özel sayılarında yer aldığı da göz önünde bulundurulduğunda, sektör
yayınlarınca lojistik merkezlerin oluşumda en büyük beklentinin demiryolu bağlantısı konusunda
oluştuğu söylenebilir. Demiryolu hizmetine yapılan bu güçlü vurgu ile diğer kavramlar arasındaki
yüksek fark ise, lojistik merkezden beklentilerin ağırlıklı olarak bu yönde tanımlandığını
göstermektedir. Bu durum lojistik merkez kavramının geniş kapsamlı içeriğinin, Türkiye’de
oldukça dar bir bakış açısı ile algılandığını göstermesi bakımından önemlidir.
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Demiryolundan sonra en sık tekrarlanan kavramlar sayısal yönden kümelendiklerinde, 100 ve
üzerinde tekrarlanan denizyolu, rekabet, gümrük, maliyet, depo ve devlet kelimeleri bir grup
oluşturmaktadır. Bu kümelenme hem literatürdeki lojistik merkez kavramsallaştırma girişimleri
ile hem de Altuntaş ve Tuna’nın (2011) odak grup çalışması çıktıları ile tutarlılık göstermektedir.
Lojistik merkezler küresel dağıtım ağlarının durak noktaları olarak tasarlanacağından bu
noktalarda verilecek depo hizmetlerinin işlerliğinin, merkezlerin satış gücünü ciddi anlamda
etkileyeceği düşünülmektedir. Denizyolu kavramının vurgulanması lojistik merkezlerin
limanlardan ve deniz yollarından bağımsız düşünülemeyeceğini, bu yönüyle de konumlandırma
çalışmalarında bu boyutun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini göz önüne sermektedir. Gümrük
ve devlet kümeleri Türkiye’nin ticari ve politik çevrelerini direkt olarak etkileyen kavramlar
olarak bu çalışmada da öne çıkmaktadır. Bire bir görüşmelerde dikkat çekilen hız konusu,
merkezlerdeki devlet faktörü ve gümrük işleyişinden direkt olarak etkilenmektedir. Bu da
faaliyete geçecek lojistik merkezlerde devlet müdahalesi ve gümrük yapısının öncelikli olarak
düzenlenmesi gerektiğini göstermektedir.
Europlatforms tarafından yapılan ve genel kabul gören lojistik merkez tanımına göre lojistik
merkezler farklı hizmet sağlayıcıların bir arada yer alacağı ancak tek bir merkezden yönetileceği
örgütlenmeler olacaktır. Böyle bir yapı içinde yer alacak hizmet sağlayıcıların ise kendi iç
yapılarını bu yönde düzenlemeleri gerekecek ve stratejik ortaklıklara, örgütler arası ilişkilere
önem vermeleri beklenecektir. Ancak Türker’in (2010) lojistik hizmet sağlayıcılar üzerinde
yapmış olduğu ilişki analizi sonuçlarına göre Türkiye’de bu işletmeler stratejik yönetim ve
yapılandırmaya gereken önemi vermemekte, çoklu örgütler ile ilişkilerini de uzun dönemli
değerlendirmemektedir. İçinde birçok farklı örgütü barındıracak olan lojistik merkezlerin
satılabilir olması ve sürdürülebilir olması için burada yer alacak örgütlerin yapısal özelliklerinin
de değerlendirilmesi, satın alma sürecinin bu yönde geliştirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de lojistik merkezler ile ilgili olarak yapılan çalışmalar genelde kavramın oluşum
özellikleri, faydaları, mevcut girişimler üzerinden tanımlanması (Aydın ve Öğüt, 2011; Kaynak
ve Zeybek, 2007), maliyet avantajları (Bezirci ve Dündar, 2011), yer seçimi ve Türkiye’nin
lojistik üs olma özelliği (Çetin ve Cerit, 2010) ve de intermodal taşımacılığı teşvik etmesi
(Deveci, 2010) gibi özellikleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Pazarlama yönlü çalışmaların azlığı göze
çarpmaktadır.
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Bu çalışma lojistik hizmetlerini endüstriyel bir hizmet kapsamında tanımlamayı ve keşifsel
araştırma yöntemlerini kullanarak lojistik hizmet sağlayıcıların lojistik merkezlerden yer ve/veya
hizmet satın alma süreçlerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Bunu yaparken sektör dernek ve
odalarının 5 ayrı yayın organı seçilmiş ve bunlara içerik analizi uygulanmıştır. Alanda akademik
yayın sayısının az olması göz önünde bulundurulduğunda, sektör yayınlarının hedef kitlenin
görüşlerini daha geniş olarak yansıttığı düşünülebilir. Ancak nitel yöntemler ile yapılan keşifsel
araştırma sonuçlarının genellebilmesi ve doğrulanabilmesi için mutlaka nicel yöntemlerle de
desteklenmesi gerekmektedir. Araştırma çerçevesinde ağırlığı daha düşük çıkan boyutların,
lojistik hizmet sağlayıcıların lojistik merkez hizmetlerini satın alma kararlarına olan etkilerinin
araştırılması gelecek çalışmalar için öneriler arasında yer almaktadır.
Çalışma Türkiye’de faaliyete geçecek bir lojistik merkez için yapılmış olsa da yurt dışındaki
başarılı ve başarısız örneklerin karşılaştırmaları ile desteklenmesi gerekmektedir. Bu örneklerin
mevcut olmayışı çalışmanın kısıtları arasında yer almaktadır. Gelecekte başarılı örneklerin
endüstriyel satın alma modelleri ile karşılaştırmalar yaparak, Türkiye için bir model geliştirilmesi
öneri olarak sunulmaktadır.
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ÖZET
Dünya Sağlık Örgütü’nün tahminlerine göre dünya nüfusunun 300 milyondan fazlası özel
gereksinimlidir. (Büyüktürkoğlu, 2007:4) UNESCO’nun yaptığı araştırmalar ise; ülkemiz
nüfusunun %14’’ünün yani yaklaşık 10.000.000 kişinin özel gereksinimli olduğunu ortaya
koymaktadır.
Bu çalışma ile özel gereksinimli bireylerin alışverişte yaşamış oldukları sıkıntılar hakkında
bilgiler sunulması ve bu bilgiler ışığında geliştirilecek pazarlama etkinlikleri için bir zemin
hazırlanması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler:
Özel Gereksinimli, Müşteri, Özel Gereksinimli Müşteri, Alışverişteki Sorunlar
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AN INVESTIGATION ABOUT PROBLEMS THAT DISABLED
CUSTOMERS ENCOUNTER AT SHOPPING
ABSTRACT
According to the predictions of World Health Organisation more than 300 millions of world
populations are disabled. (Büyüktürkoğlu, 2007:4) Also the investigations of UNESCO introduce
that % 14 of our population --about 10.000.000 people-- are disabled.
It is purposed that presenting informations about difficulties which disabled peoples encounter at
shopping and with these informations setting up basement for progressing marketing activities,
with this project.
Keywords: Disabled, Customer, Disabled Customer, Problems at Shopping.

GİRİŞ
Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan özel gereksinimlilerimizin yaşamın her alanında
karşılaştıkları sorunları çözümleyerek toplumsal yaşama aktif olarak katılımlarının sağlanması ve
desteklenmesi sosyal-hukuk devlet anlayışının bir gereğidir. (T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi
Başkanlığı, 2009:4)
Bedensel, zihinsel, işitsel, konuşma ve görme olmak üzere beş ana grupta toplanan özel
gereksinimliler özel bir gereksinime ihtiyacı olmayan bireyler gibi ekonomik ve sosyal açıdan
birer tüketicidir. Bu gerçekten yola çıkarak, günümüzde özel gereksinimli tüketicinin ulaşım,
istihdam, sağlık, iletişim, vb. konuların yanında tüketici olması nedeniyle tüketici hakları
bakımından da hak ihlâline uğradığı gözlenmiştir. Özel gereksinimlinin toplum yaşamında yerini
alması, onun topluma kazandırılması ile mümkün olup bunun için de özel gereksinimlinin fark
edilmiş olması gereklidir. Oysaki en başta ulaşım olmak üzere binaların ve yolların mimari
yapısı, kamu alanlarının düzenleme biçimi, çevre koşulları, sağlık, istihdam, eğitim ve iletişim
gibi nedenlerle özel gereksinimlinin fark edilme sürecinde, olması gereken noktada
bulunmamaktayız. ( Doğan vd., 2003:3)
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Özel gereksinimlilerin tüketim davranışlarını ele alan araştırmaların sayısı literatürde oldukça
azdır. Bugüne kadar özel gereksinimli yurttaşların sağlık, ulaşım, istihdam gibi sorunları öncelikli
olarak ele alınmış ve gerek kamu kuruluşları ve gerekse özel ve sivil kuruluşlar bu konularda
yoğunlaşmışlardır. Oysa bir şey göz ardı edilmiştir; özel gereksinimli yurttaş, aynı zamanda bir
tüketicidir. Özel gereksinimli yurttaşı, tüketici olarak kabul ederek, ona özgü düzenlemelerin
yapılması, onu tüketici olarak hak ihlallerinden koruyacak, bunun yanında özel gereksinimliler de
tüketici olarak ekonomideki yerlerini alacaklardır. (Büyüktürkoğlu, 2007:4-5)
Bu çalışmada tüm özel gereksinimlileri aynı grup içinde toplayarak özel gereksinimliler ile ilgili
ortak bir sonuca ulaşılması amaçlanmıştır. Fakat farklı gereksinim türleri içindeki bireylerin
farklı ihtiyaçları ve farklı tüketim davranışları olmaktadır. Bu nedenle özel gereksinimliler ile
ilgili bu tarz bir araştırma yapılırken, özel gereksinimlileri de kendi aralarında engel gruplarına
göre ayırarak değerlendirmek ve sonuçları her engel grubu için ayrı ayrı yorumlamak daha doğru
bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma tüketim davranışları ile ilgili olduğundan
zihinsel engelli bireyler örneklem grubu içinde yer almamıştır. Çünkü zihinsel engelli bireylerin
tüketim davranışları büyük sıklıkla, başkaları tarafından yerine getirilmektedir.

ÖZEL GEREKSİNİMLİLİK VE İLGİLİ KAVRAMLAR
Özel gereksinimli; doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal,
duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon,
danışmanlık

ve

destek

hizmetlerine

ihtiyaç

duyan

kişidir.(http://www.engellihukuku.net/icerikgoster.aspx?id=83, 2011)
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1980 yılında, hastalık, kaza veya konjenital bir bozukluk
sonucu oluşan özürlülük sürecini bozukluk, sakatlık ve engellilik kapsamında “Bozukluk, Yeti
Yitimi ve Engelliliğin Uluslararası Sınıflandırması”(ICIDH) ile sınıflandırmıştır. Özürlülük,
“psikolojik, fizyolojik ve anatomik (fiziksel) yapı ya da fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği
ifade eder.” Sakatlık, “bir aktiviteyi normal tarzda veya normal kabul edilen sınırlar içinde
gerçekleştirmedeki kısıtlılık veya yetersizliktir.” Engellilik- özel gereksinim, “bir yetersizlik veya
özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin
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kısıtlanması ya da yerine getirilememesidir”. Bu sınıflandırma, 2001 yılında yeniden
düzenlenerek ve son şekli verilerek “İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası
Sınıflandırması” (ICF) adıyla yayınlanmıştır. (Can ve Kitiş,2009: 2) Kişilerin doğuştan ya da
sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini
çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle özel gereksinime ihtiyaç duyması, yaşamsal
aktivitelerini kısmi ya da tam olarak engellemekte ve sosyal yaşamlarını sürdürmelerini
zorlaştırmaktadır. 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması‘nın verilerine göre; kurumsal düzeyde,
özel gereksinim basitçe bir “sağlık sorunu” olarak algılanmakta ve bunun için sağlık hizmetleri
diğer

hizmetlerden

daha

ön

sırada

ve

önemli

görülmektedir.

(Türkiye

Özürlüler

Araştırması,2002,http://www.ozida.gov.tr/?menu=ozveri&sayfa=ov11/ov11mak2 27.07.2011)
Çalışmamızda sözü geçecek özel gereksinim grupları ve özel gereksinimin yarattığı özel tüketim
ihtiyaçları kısaca şöyle tanımlanabilir:
1- Hareket engelleri: Uzanma, yazma, kavrama gibi üst vücut hareketlerinden, yürüme ya da
tırmanma gibi alt vücut hareketlerine kadar değişen sınırlılıklardır. Bu sınırlılıklar, tüketicilerin
erişim, tutma, ya da alışveriş merkezlerine ulaşım imkânlarını azaltır.
2- İşitme engelleri: Bu engeller, sağırlıktan ağır işitmeye kadar uzanan bir dağılım içindeki,
duyma yeteneği kayıplarını içerir. Televizyon ve radyodaki işitsel elementlere duyarlılık dikkate
alınmalıdır.
3- Görme engelleri: Tamamıyla körlükten, retinitis pigmentosa’ya kadar çeşitlenen görsel
sınırlılıklardır. Görme engelleri, hem görmeyi hem de hareket özgürlüğünü etkilediklerinden iki
kat daha fazla kısıtlayıcı olurlar. Görsel sınırlılıklar, yazılı basındaki grafik ya da yazıların
okunmasında etkili olsa da televizyonun işitsel kısmı ve radyo, görmeyen tüketicilerle iletişimi
kuvvetlendirmektedir.
4- Konuşma bozuklukları: Psikolojik nedenlerden kaynaklanan kekemelik, çocuklukta geçirilmiş
hastalıkların ya da doğuştan gelen sağırlık gibi nedenlerle konuşmada ortaya çıkan
anlaşılabilirlikle ilgili sınırlılıklardır. (Büyüktürkoğlu, 2007:8-9)
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ MÜŞTERİLERİN ALIŞVERİŞTE KARŞILAŞTIKLARI
SORUNLAR
Tüketici; kendisinin veya ailesinin ihtiyaç duymuş olduğu mal ve hizmetleri üretici veya
satıcılardan satın alıp kullanan veya satın alma potansiyeline sahip olan gerçek kişilerdir. Müşteri
ise; ürünlerimizi satın alan, ya da ürünlerimizi sattığımız kimselerdir.
(http://kobi.milliyet.com.tr/haber/kobi-musteri-kimdir,1936, 15.08.2011)
Özel gereksinimli olsun ya da olmasın tüm tüketicileri satın alma davranışına yönlendiren
ihtiyaçlar benzer nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu nedenledir ki, bu çalışmanın amacı her iki grup
için de bu nedenleri mümkün olduğunca sabit tutarak, sadece özel gereksinimli olmanın tüketim
davranışlarına etkisini incelemektir. Ancak özel gereksinimli olmanın etkisini tartışmadan önce
her iki grup üzerinde de etkili olan koşullara bir göz atmakta yarar vardır. Pazarı oluşturan
tüketiciler kimlerdir, neyi ne zaman, kimler için, nereden ve neden satın alırlar, satın aldıklarını
nasıl kullanır ve elden çıkarırlar gibi soruların yanıtlarını ararken tarihten genetik ve klinik
psikolojiye kadar birçok disiplinden yararlanılır. Ancak tüm bu disiplinler arasında en temel bilgi
ve hareket noktasını sosyal psikoloji sağlamaktadır. Tüketim hakkındaki profesyonel literatürde,
insanların iki ya da üç sınırlı amaçla (maddi refah, psişik refah ve gösteriş) mal satın aldıklarını
varsayma eğilimi vardır, ilk ikisi bireyin beslenme, barınma, giyinme ile zihinsel gevşeme ve
eğlence ihtiyaçlarını, sonuncusu ise, toplumun tüm taleplerini içeren kapsayıcı deyimlerdir.
(Büyüktürkoğlu, 2007: 10)
Günlük yaşam içinde pek çoğumuzun pek dikkat etmediği, fark etmediği öyle ayrıntılar var ki,
bunların her birinin tek tek ele alınıp uygun düzenlemeler yapılması halinde özel gereksinimli bir
tüketici için çok büyük sorun oluşturan konular çözümlenmiş olmaktadır. ( Doğan vd., 2003:3)

YÖNTEM
Bu bölümde araştırma deseni, evreni, örneklemi ve verilerinin toplanması konularında bilgi
verilecektir.
ARAŞTIRMA DESENİ
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Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Çünkü nitel araştırmalar, araştırma yapılan ya
da yapılması planlanan kişilerin sahip oldukları deneyimlerinden doğan anlamların sistematik
olarak incelenebilmesinde tercih edilen bir tekniktir. Nitel araştırma tekniklerinin doğal ortama
duyarlılık sağlaması, araştırmacının katılımcı rolü olması, bütüncül bir yaklaşıma sahip olması,
algıların ortaya konmasını sağlaması, araştırma deseninde esnekliği olması ve tümevarımcı bir
analize sahip olması önemli özellikleridir. Bu bağlamda nitel araştırmalar, araştırmanın üretildiği
sosyal bağlama duyarlılığı sağlamaktadır. ( Yılmaz ve Özdem,2004: 120)

EVREN VE ÖRNEKLEM
Ana kütlemize ulaşmak için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi
uygulanması doğru verilere ulaşılması için düşünülmektedir. Böylece elde edilen veriler sadece
ana kütleye ait olacaktır. Amaçlı örnekleme yöntemleri tam anlamıyla nitel araştırma süreci
içinde ortaya çıkmıştır. Bu örneklemede seçim için önemli olduğu düşünülen ölçütler
belirlenmekte ve bu ölçütlere göre seçilen örneklemin, araştırma evrenini bütün nitelikleri ile
temsil edebildiği düşünülmektedir. Buna göre görüşmeler, Isparta ilinde faaliyet gösteren Sosyal
Hizmet Derneği ve bu derneğe kayıtlı 5 ortopedik özel gereksinimli,5 işitme özel gereksinimlisi,5
konuşma özel gereksinimlisi, 5 tane de görme özel gereksinimli birey olmak üzere toplam 20 özel
gereksinimli birey ile gerçekleştirilmiştir. Sohbet tarzı görüşme ve önceden belirlenmiş ölçütleri
(bedensel, işitsel, konuşma, görme engeli) karşılayan durumlar çalışılacaktır.(Yıldırım
vd.,2008:107-113)

VERİLER VE TOPLANMASI
Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak yapılandırılmamış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu
yöntem oldukça esnektir. Araştırmada kullanılan soruların yanıtlarını bulabilmek amacıyla
Isparta ilinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmet Derneği ve bu derneğe kayıtlı 5 ortopedik özel
gereksinimli,5 işitme özel gereksinimlisi,5 konuşma özel gereksinimlisi, 5 tane de görme özel
gereksinimli birey olmak üzere toplam 20 özel gereksinimli birey ile görüşmeler yapılmıştır.
Görüşmelerde özel gereksinimli bireylere yöneltilen sorulara alınan cevaplarla ilgili notlar
alınmış ve çözümleme yapılmıştır.
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BULGULAR
Araştırma kapsamında, katılımcılar ile yapılan görüşmelerde beş temel soru yöneltilmiştir. Bu
sorular, katılımcıların alışveriş merkezine gittiğinde ne gibi sorunlarla karşılaştıkları, alışveriş
merkezi ve mağaza içi düzenlemelerde yaşamış oldukları sıkıntıları ve personelin özel
gereksinimli bireylere karşı tutumunu nasıl tanımladıkları her bir özel gereksinimli için ayrı ayrı
incelenmiştir. Bu çerçevede görüşme yoluyla elde edilen verilerden yola çıkarak karşılaşılan ve
göz ardı edilen zorluklar ortaya çıkarılmıştır. Katılımcılar özel gereksinim grubuna ve sırasına
göre; görme özel gereksinimli katılımcılar K1, K2, K3, K4, K5, ortopedik özel gereksinimli
katılımcılar K6, K7, K8,K9,K10, işitme özel gereksinimli katılımcılar K11,K12,K13,K14,K15,
konuşma özel gereksinimli katılımcılar K16,K17, K18,K19,K20 olarak gösterilmiştir. Buna göre;
katılımcılara yöneltilen ve cevaplanan sorular, yaşamış oldukları zorluklar aşağıdaki gibi
özetlenmiştir:

SORU 1: Alışveriş merkezine gittiğinizde karşılaşmış olduğunuz sorunlar nelerdir?
K1,K2,K3,K4,K5:

Alışveriş yapmanın ve hatta alışveriş sonrası almış olduğu ürünlerden

faydalanmanın eziyet olduğunu, satın almayı düşündükleri ürün hakkındaki bilgileri ve fiyatını
içeren etiketlerin okunamadığını, Braille alfabesiyle yazılan etiketler ya da sesli barkod sistemi
gibi uygulamaların daha iyi olacağını söylediler.
K6,K7,K8,K9,K10: Özel gereksinimlerinden dolayı tekerlekli sandalye kullandıklarını ve
bununda çok büyük sorun yarattığını. Hatta genellikle bir yakını ile alışverişe çıkmanın daha
kolay olduğunu söylediler.
K11,K12,K13,K14,K15: Alışverişe gittiklerinde çevrede olup biteni duymadıklarını, alışveriş
merkezlerinin kalabalığından bunaldıklarını, duyamadıklarını ama görebildiklerini ve bu yüzden
görsel uyarıların olması gerektiğini söylediler.
K16,K17,K18,K19,K20: Konuşamadıklarını ama görebildiklerini tıpkı işitme özel gereksinimliler
gibi görsel uyaran olması gerektiğini, tabelalar ya da belirteçlerle neyi nerede bulabileceklerinin
gösterilmesi gerektiğini belirttiler.
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SORU 2: Mağaza içi düzenlemelerde ne gibi sıkıntılarla karşılaşmaktasınız?
K1,K2,K3,K4,K5: Rafları kasayı göremediklerini, nereye gideceklerini ve hangi ürünün kendileri
için uygun olduğunu göremeseler bile hissetmek istiyorlar. Reyonlar arasına konulan düğmelerle
sesli olarak bilgilendirilmeyi talep ediyorlar.
K6,K7,K8,K9,K10: Mağaza içinde almış oldukları ürünleri koyacak bir yerlerinin olmadığını
klipsli sepet uygulamasıyla çok daha rahat alışveriş yapabileceklerini, raf boylarının yüksekte
olduğunu ve yürüyen merdiven kullanamadıklarından ve asansörün de geç gelmesinden dolayı
zorluk çektiklerini bildirdiler.
K11,K12,K13,K14,K15: Mağaza içinde bir sıkıntılarının olmadığını fakat kasaya ödemeye
gelince genellikle problem yaşadıklarını ve mağaza içinde yapılan anonsların görsele dökülmesi
gerektiğinden bahsettiler.
K16,K17,K18,K19,K20: Mağaza içinde sesli ya da görsel olarak herşeyin açık bir şekilde ifade
edilmesi gerektiğini söylediler.

SORU 3: Mağaza personelinin size karşı tutum ve davranışları nasıl?
K1,K2,K3,K4,K5: Kendilerine yardım edebilecek personelin istihdam edilmesi gerektiğini, çok
yorulup bir şeyler yemek-içmek istediklerinde garsonun yardımcı olduğunu fakat neyin ne kadar
ya da ne içerdiğini bilmek istediklerini söylediler.
K6,K7,K8,K9,K10: Personelin tutumu oldukça iyi fakat tek müşterinin kendileri olmadığını bu
yüzden personelin sürekli yanında olamadığını, fakat bazen ilgisiz personelle de karşılaştıklarını
söylediler.
K11,K12,K13,K14,K15: Personele sorulan soruları duyamadıklarını ve kendilerini de ifade
etmekte güçlük çektiklerini, bu yüzden daha eğitimli personel istihdam edilmesini istiyorlar.
K16,K17,K18,K19,K20: İşaret dilinden anlayan personel istihdam edilmesini, personelle ürün
hakkında iletişim kuramadıklarını bildiriyorlar.
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SORU 4: Alışveriş merkezinde ya da mağaza içi ulaşımda karşılaşmış olduğunuz sorunlar
nelerdir?
K1,K2,K3,K4,K5: Yürüyen merdivene binerken ve inerken sesli uyarılar olsa, asansörlerde kat
numaralarını gösteren bölüm kabartmalı yazıyla yazılsa ya da hangi kata gelindiği sesli uyarı
sistemiyle bildirilse daha iyi olacağını söylediler.
K6,K7,K8,K9,K10: Alışveriş merkezlerinin giriş kapılarının ve mağaza içinde reyonların
darlığından rahatça ilerleyemediklerini, yürüyen merdivenleri kullanamadıklarını ve bunun için
asansöre bindiklerini ve asansörde de alanın dar ve asansör düğmelerinin yukarıda olmasından
dolayı sıkıntı çektiklerini bildirdiler.
K11,K12,K13,K14,K15: Ulaşımda yani trafikte sesleri duymadıklarını ve ayrıca alışveriş
merkezinde çevrelerinde olup bitenden haberdar olmak istediklerini söylediler.
K16,K17,K18,K19,K20: Ulaşımda ve alışveriş merkezi içinde tek sıkıntılarının bir yeri
soramamak olduğunu ve kimsenin onları anlamadığını bunun için alışveriş merkezi danışmasında
işaret dilinden anlayan birinin olması gerektiğini söylediler.

SORU 5: Alışveriş merkezine giriş çıkışlarda ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz?
K1,K2,K3,K4,K5: Giriş ve çıkışlarda yönlerini bulmakta zorluk yaşadıkları için bazen alışverişe
gitmeyi dahi istemiyorlar ya da büyük alışveriş merkezleri yerine daha küçük bilindik yerden
alışveriş yapmayı tercih ediyorlar.
K6,K7,K8,K9,K10: Alışveriş merkezi önündeki kaldırım düzeninden, girişteki döner kapılara
kadar herşeyin engel teşkil ettiğinden ve tekerlekli sandalyeyle kapıdan geçmekte zorlandıklarını
söylüyorlar.
K11,K12,K13,K14,K15: Giriş-çıkışlarda zorluk çekmediklerini belirtiyorlar. (Isparta Sosyal
Hizmet Derneği, Kişisel

Görüşme, 2011)

SONUÇ VE ÖNERİLER
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Özel gereksinimli de bir tüketicidir ve tüketici olarak birçok hakka sahiptir. Özel
gereksiniminden dolayı bu hakları ihlal edilmektedir. Başta ülkemiz olmak üzere, araştırma
evrenimizi oluşturan Isparta ili halkı ve mağaza personelleri ve de bizlerin üstüne büyük görevler
düşmektedir. Özel gereksinimli bireylerin gerek günlük yaşantılarında, gerekse tüketimde
karşılaşmış oldukları sorunların basit olmasına rağmen, göz ardı edilen sorunlar olduğunun bir
kez daha ayrımına varılmıştır.
Bu çalışmada; özel gereksinimli nüfusunun yoğunluğu dikkate alındığında işletmeler açısından
büyük bir müşteri potansiyelinin varlığı ve bu müşterilerin ihtiyaçları göz önünde
bulundurulmalıdır.
Araştırmamızda; çalışma alanımızı oluşturan Isparta ilinde, özel gereksinimli bireylerimizin
alışverişte karşılaşmış oldukları sorunlar ve bunlara getirilebilecek çözüm önerileriyle gelecek
günlerde engellilerin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyoruz.
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Pazarlama İletişiminde Yeni Bir Mobil Pazarlama Aracı:
2 Boyutlu Barkodlar
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Öğretim Görevlisi Ahu Ergen, Bahçeşehir Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu
ahu.ergen@bahcesehir.edu.tr

Özet: Mobil ağlardaki gelişmeler ve mobil cihazların yaygınlaşması ile internet; PC internetten,
mobil internete doğru kaymakta, mobil telefonlar gündelik hayatın vazgeçilmez araçları haline
gelmektedir (Meng ve Yang, 2008). Mobil cihazların gelişimine paralel olarak pazarlama
iletişiminde de önemli değişimler yaşanmakta, firmalar pazarlama programlarına mobil
pazarlamayı hızla dahil etmektedirler. Çalışmada, 2D barkodların pazarlama iletişimi amaçlı
kullanımının firmalar ve tüketicilere sunduğu katkıların ortaya konması amaçlanmıştır. Birincil
veriler mobil pazarlama konusunda uzmanların görüşlerine başvurularak elde edilmiştir. Sonuç
olarak, 2D barkodların yaratıcı, etkileşimli ve ölçülebilir pazarlama iletişimine olanak sağladığı,
öte yandan bilinirliğinin henüz düşük olduğu, bilinirliği artırmada ise GSM operatörleri ve mobil
pazarlama hizmeti veren ajanslara görev düştüğü saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: mobil pazarlama, 2 boyutlu barkodlar, mobil etiketleme, QR kodlar

A new mobile marketing tool in marketing communications: 2D barcodes
Abstract: Developments in mobile technology and increase in mobile penetration pushes
internet use from PCs to mobile devices. Mobile devices are becoming indispensable parts of the
daily life (Meng and Yang, 2008). Parallel to developments in mobile devices, serious
improvements take place in marketing communications and many companies are integrating
mobile marketing to their marketing programmes. The usage of 2D barcodes in mobile
marketing, which is a technology based and innovative tool, is increasing. The aim of this
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research is to explore the use and benefits of 2D barcodes in marketing communications. The
primary data is collected by experience survey method. The implications show that 2D barcodes
offer creative, interactive and measurable marketing communications, on the other hand the
awareness of these barcodes is yet low. In order to increase the awareness of 2D barcodes, GSM
operators and mobile marketing agencies need to have important roles.
Keywords: mobile marketing, 2D barcodes, mobile tagging, QR codes

Giriş
Doğrudan Pazarlamanın kurucusu Lester Wunderman’a pazarlamaya ilişkin görüşleri
sorulduğunda, (Mazur ve Miles, 2007) “eğer günümüzde pazarlama iletişiminin doğasını
tanımlayacak tek bir kelime kullanmam gerekirse bunun bir “işe yararlık” meselesi olduğunu
söyleyebilirim. Bu; sadece birine bir şey söylemek değil; “o ana ait” bir şey söylemeye teşebbüs
etmektir. Amaç, “doğru kişiye doğru mesajı doğru zamanda” göndermektir.” şeklinde
cevaplamıştır. Mobil pazarlama, doğru kişiye doğru mesajı doğru zamanda göndermede,
günümüz pazarlamacılarına önemli avantajlar sağlamaktadır. Mobil pazarlama alanındaki en
yenilikçi araçlardan biri olan 2 boyutlu barkodların başta Asya ülkeleri olmak üzere, ABD ve
Avrupa’da kullanımı yaygınlaşmaktadır. 2 boyutlu barkodlar (2D barkodlar), hemen her türlü
yüzeye uygulanabilen, akıllı telefonlar yardımıyla kolaylıkla okutulabilen, fiziksel ve sanal
içeriği birbirine bağlayarak kullanıcılara ilave bilgi veya mobil hizmetlere erişim sunan
araçlardır.

Mobil Pazarlama
Dünyada mobil iletişimdeki gelişmeler 1980’li yılların gelişi ile baş döndürücü bir hız
kazanmıştır. Hücresel teknolojiye dayalı ilk mobil iletişim 1956 yılında İsveç’te geliştirilmiştir
ancak sistemin kullanılır hale gelmesi için biraz daha zaman geçmesi gerekmiş ve ilk defa
Norveç ve Finlandiya’nın katkılarıyla 1981 yılında analog teknoloji kullanılarak NMT adı altında
“Nordic Mobile Telecommunications System” kurulmuştur (Akkaya, 2007).

2015 yılı için

Avrupa mobil pazarının 3 milyar kullanıcı sayısına erişeceği, mobil pazarının ise doyum
noktasına 2017 yılı civarında ulaşacağı öngörülmektedir (www.tk.gov.tr).
Gelişen mobil iletişim; mobil pazarlamayı önemli pazarlama araçlarından biri haline getirmiş,
özellikle son on yılda inovatif reklam ve satış faaliyetleri ile mobil pazarlama markaların
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pazarlama stratejilerine dahil olmuştur. 2009 yılında %130 büyüme kaydederek hacmi 150
milyon doları bulan Türkiye mobil pazarlama sektörünün, 2012 yılında 350 milyon dolara
ulaşması beklenmektedir. Mobil platformlarda CRM’in çok daha etkili yapılabildiği, mobil
cihazların başında gelen cep telefonları sayısının neredeyse Türkiye nüfusuyla eşitlendiği, 3G’nin
devreye girdiği, mobil TV ve görüntülü konuşma gibi yeniliklerin çok yakında pazara sunulacağı
göz önüne alındığında, markalar için hedef kitlelerine mobil kanaldan ulaşmak, geleneksel
kanallardan

ulaşmaktan

çok

daha

kolay,

ekonomik

ve

verimli

hale

gelmiştir

(http://www.mmaturkey.org/wp-content/uploads/2010/12/MMA-Tanitim-Kitapcigi-Ocak2011.pdf).
Literatürde, mobil mecrada pazarlama iletişimine dair çok sayıda farklı tanımın varlığına karşın
Leppäniemi; bu tanımların çoğunlukla teknoloji temelli olduğu, bu nedenle kavramsallaştırmada
hatalar olabildiği görüşündedir (Leppäniemi ve diğerleri; 2006). Mobil Pazarlama Derneğinin
(MMA) “kablosuz medyanın; bütünleşik içerik dağıtıcı ve doğrudan cevap alma aracı olarak
çoklu medyayla birlikte veya tek başına pazarlama iletişimi programı unsuru olarak kullanımı”
şeklindeki tanımında artan hızda konsensus sağlandığı görülmektedir (Leppäniemi ve Karjaluoto,
2008). Leppäniemi ve arkadaşları ise mobil pazarlamayı “bir pazarlama iletişimi aracı olarak
mobil çevrenin kullanılmasıdır” şeklinde tanımlamışlardır (Leppäniemi ve diğerleri, 2006).
Mobil pazarlama konulu bilimsel makalelerin, bir çok farklı disiplinden dergilerde; yönetim,
pazarlama, ticaret, mühendislik, bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri, finans ve operasyon
araştırması alanlarına dağıldığı, mobil pazarlama için ortak kabul görmüş bir sınıflandırma
çerçevesi olmadığı tespit edilmiştir. Fenomenin ortak bir kavramsallaştırmasının olmaması
nedeniyle mobil pazarlama kapsamı halen muğlaktır (Varnali ve Toker, 2010). Mobil
pazarlamanın; pazarlama iletişimi araçlarından doğrudan pazarlamanın bir alt başlığı olarak
konumlandığı görülmektedir. “Doğrudan pazarlama, herhangi bir mekanda ölçülebilir bir
tepkiyi ve/veya bir ticari işlemi etkilemek için, bir ya da birden fazla reklam medyasını kullanan
etkileşimli bir pazarlama sistemidir” (www.the-dma.org). Kotler ve arkadaşlarının doğrudan
pazarlama tanımı “dikkatlice hedef alınmış bireysel tüketicilerle anında cevap almak ve verimli
müşteri ilişkileri sağlamak amacıyla doğrudan iletişimdir” şeklinde tanımlamıştır. Doğrudan
Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) ise, doğrudan pazarlamayı; “kitlesel iletişim araçları
dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kuran, bağlılık yaratan, satın
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almaya teşvik eden, interaktif, somut, davetkar, katılımcı ve sonuçları ölçülebilen pazarlama
iletişimi faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır.
Mobil Pazarlama Araçları
İnsanoğlu; teknolojinin etkisiyle sürekli olarak daha yeni jenerasyon teknolojiyi teknolojinin
kendi hızından da hızlı bir şekilde talep etmekte, böylelikle inovasyonun devamlılığını
sağlamaktadır (Yamamoto, 2010). Teknolojiyle yakından ilişkili bir doğrudan pazarlama aracı
olması nedeniyle mobil pazarlamada yeni araçların sayısı her geçen gün artmaktadır. Varnalı ve
arkadaşları, mobil pazarlamada kullanılan araçları; kısa mesaj hizmeti (SMS), zenginleştirilmiş
mesaj sistemi (EMS), multimedya mesaj hizmeti (MMS), mobil internet, etkileşimli ses yanıt
sistemi (IVR), melodi tonu (Ringback Tone-RBT), mobil oyunlar, mobil ödemeler, lokasyon
bazlı hizmetler, mobil TV, mobil etiketleme, gömülü mobil cihazlar, mobil sosyal ağlar olarak
sınıflandırmışlardır (Varnali ve diğerleri, 2011). Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği
(DPİD) ise mobil pazarlama uygulamalarını; kısa mesaj gönderimleri, çekilişli mobil kampanya
uygulamaları, coğrafi konum tabanlı pazarlama uygulamaları

ve mobil reklam olarak

sınıflandırmıştır (www.dpid.org).
Mobil Pazarlamanın Pazarlamacılara Sunduğu Faydalar
Mobil pazarlamayı pazarlama iletişimi içerisinde önemli bir yerde konumlandıran özellikleri;
gelişen ve ucuzlayan akıllı telefonların olumlu etkisi, geleneksel mecralara kıyasla daha düşük
maliyetli, ölçümlenebilir, kişiye özel ve interaktif oluşudur. Friedrich ve arkadaşlarına göre
pazarlamacıların geleneği yıkıp mobil platformu kullanmamaları için hiç bir neden kalmamıştır.
Pazarlamacıların uzmanlık alanı teknoloji olmamakla beraber bu da zaten onlardan
beklenmemektedir. Kısa süre öncesine dek mobil pazarlama pazarlamacılar için yoğun zaman
ayrılması, analiz edilmesi ve yatırım yapılması gereken ve sonunda hayal kırıklığı ya da hatalarla
biten bir süreç iken son beş yıldır mobil hizmetlerin sunumunda önce Asya onu takiben Avrupa
ve ardından A.B.D’de büyük devrim yaşanmıştır. Bir mobil pazarlama kampanyası için artık
eskiden olduğu gibi büyük bütçeler gerekmemekte, pazarlamacıların markayı ve içeriği sağlayıp
bir hizmet sağlayıcıya işi bırakmaları yeterli olmaktadır (Friedrich ve diğerleri, 2009). Pratikte bir
işletmenin mobil pazarlama kampanyası yürütmek için üç yolu vardır:
1- Şirket içi kaynakların kullanımı
2- Bir veya daha çok sayıda ajanstan hizmet almak (reklam ajansı, mobil reklam ajansı, vb)
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3- İki yöntemin kombinasyonu
Bir çok şirket gerekli teknolojiye sahip olmadığından ve bir mobil pazarlama kampanyası
yürütecek deneyime sahip olmadığından genellikle ikinci yolu tercih etmektedir (Leppäniemi ve
Karjaluoto; 2008).
Mobil pazarlamada ölçümleme, firmalara geleneksel mecralarla kıyaslandığında önemli avantaj
sağlamaktadır. Mobil kampanya sonuçlarının ölçümünde kullanılan bir çok yöntem mevcuttur.
Bunlar;
- Mesajın yerine ulaştı bilgisi (gönderilen mesaj sayısı, yerine ulaşan mesajlar, geri dönen mesaj
sayısı, cevap sayısı)
- Mesajın açılma oranı
- Mesaj içeriğinin tıklanma oranları (URL ile linke bağlananların ölçümü)
- Satın alma takibi (örneğin bir melodi satın almada toplam satış değeri ölçümü) olarak
sınıflandırılmaktadır (DMA, 2005). Ölçümlemenin yanı sıra mobil pazarlama tüketicilerle zaman
ve mekan engeli olmaksızın doğrudan iletişim kurma konusunda firmalara büyük fırsatlar
sunmaktadır (Haghirian ve diğerleri, 2005). Firmalar için mobil pazarlamanın geleneksel
medyayla karşılaştırıldığında şu temel avantajları göze çarpmaktadır:
1.

Başarı ölçüleri daha detaylı, güvenilir ve kolay takip edilebilir

2.

Canlı kampanya ölçümü ve takibine olanak sağlar

3.

SMS pazarlaması oldukça maliyet etkindir

4.

Bire bir pazarlamaya olanak sağlar

5.

Etkileşimlidir

6.

Tüketiciden anlık cevap almaya olanak sağlar

7.

Durumsal hedeflemeye olanak verir (mobil reklam belirli yerde veya belirli bir etkinliğe
katılanlara özel gönderilebilir)

8.

Geri dönüş oranları %10’un üzerindedir.

9.

Mobil reklamlar cihazın hafızasında kalmaktadır

10.

Pazarlama mesajının anında yayılmasına olanak verir, güçlü viral etki yaratır (Varnali ve
diğerleri, 2011).

Mobil Pazarlamada 2 boyutlu barkodlar
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Akıllı telefonların gelişmesiyle birlikte, tüketicilerle geleneksel medyanın yanında yenilikçi
pazarlama araçlarıyla da iletişim kurulmaktadır. 2 boyutlu barkodlar da bu yenilikçi ve teknoloji
temelli araçlardandır. Bu barkodların temelinde yıllardır üretim, dağıtım, stok takibi alanlarında
kullanılan, fiyat, stok numarası, içerik vb. temel bilgileri içeren geleneksel çizgi barkodlar (Şekil
2) vardır.
Şekil.2 Geleneksel barkod

2D barkodlar; yaygın tek boyutlu barkodların gelişmiş, daha fazla kapasiteye sahip ve
küçültülmüş formlarıdır. 2D barkodlar; bol bilgi taşımakta, veri kaybını önleyen çok güçlü
güvenilirlik garantisi sunmakta, hem yatay hem de dikey yönde bilgi içermeleri nedeniyle her iki
yönde okunabilmektedirler (Ghiron ve diğerleri, 2009). 2D barkodların kullanımı yoğun olarak
mobil cihazlarla olduğundan “mobil barkod” ismi yaygın olarak kullanılmakta (Aygoren ve
Varnali, 2011) , uygun bir yüzeye uygulanması, “mobil kodlama” ya da “mobil etiketleme”
olarak adlandırılmaktadır. “Mobil kodlama; mobil cihazlar yoluyla ve iki boyutlu barkod
kullanılarak yerleşik kameralı bir mobil cihaz tarafından okunabilir veri elde etme sürecidir”
(Varnali ve diğerleri, 2011). Türkiye’deki telefon operatörleri 2D barkodların kullanımı
konusunda çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Örneğin, Turkcell, Mobilkod adıyla sunduğu görsel
tanıma platformunda Microsoft’la işbirliği içindedir. Kurum, Mobilkod ile ilgili çalışmalarına
2009 yılı ortasında başlamış, dünya çapında ondan fazla 2D barkod tarama teknolojisini
inceleyerek 2010’un başında Microsoft TAG platformunun, bireysel ve kurumsal abonelerine en
iyi teknolojiyi sağlayabileceğine karar vererek “Mobilkod” ürününün lansmanını yapmıştır.
Turkcell Mobilkod mobil uygulaması; kullanıcılara gerçek dünyadaki hemen hemen her şeyi,
bilgiye, eğlenceye ve cep telefonuyla ilgili interaktif bir tecrübeye bağlama imkanı sunmaktadır
(www.mobilkod.com.tr). Mobilkodu destekleyen işletim sistemleri; Android, iOS (iPhone),
Blackberry, Symbian, Java, Windows Mobile’dır.
En bilinen 2D barkod formları QR kod (Şekil 3) ve Microsoft Tag (etiket)’dir (Şekil 4).
Şekil.3 QR kod örnekleri

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 105

Şekil.4 Microsoft Tag (etiket) örnekleri

En yaygın kullanılan 2D barkodlar ise açık-kaynak platformlar olan QR kodlardır. QR kodlar tüm
mesajı kodun içinde barındırmakta, kodu çözmek için online erişim gerekmemektedir
(http://tag.microsoft.com/what-is-tag/mobile-marketing.aspx).

Microsoft

Tag

ise

mobil

etiketlemeyi barkod tasarımı ve içeriğinde sunduğu esneklikle bir üst seviyeye çıkartmıştır.
Etiketler (Tag) bir server içinde depolanmış verilerle ilişkili olup etiket üzerinde değişiklik
yapmaksızın içerik güncellenebilmekte, tüm mobil siteleri içeren bir on-line deneyim
yaşatılabilmektedir. Etiketler siyah-beyaz veya renkli olabilmekte, şirket logosu gibi farklı
imajları içerebilmektedir (http://tag.microsoft.com/what-is-tag/2d-barcodes.aspx).
2D Barkodların Pazarlama İletişiminde Kullanımı
Kurumlar mobil 2D barkodların avantajını pazarlama kanallarını bütünleştirme, müşteri
hizmetlerini zenginleştirme, iş süreçlerini optimize etme, maliyetleri düşürme ve rekabet
avantajlarını artırma amacıyla kullanabilmektedirler (Varnali ve diğerleri, 2011). 2D barkod
kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcılar WAP sitelerini daha fazla ziyaret edecek ve
sunulan hizmetleri daha yoğun kullanacaklar, böylelikle mobil katma değerli işlerin gelişmesini
destekleyeceklerdir (Meng ve Yang, 2008). 2D barkod kullanımında iletişim süreci tüketicilerce
başlatıldığından, süreç daha az rahatsız edici, daha çok ilişkiseldir (Dou ve Li, 2008). Amerika’da
cep telefonu kullananların %6,2’lik kesimi 2011 Temmuz ayında QR kod veya barkod taraması
yapmıştır. comScore tarafından yapılan araştırmaya göre 14 milyon kullanıcının verileri
incelendiğinde, en çok ürün paketlerindeki barkodların ve magazin içeriklerindeki barkodların
taratıldığı ortaya çıkmıştır. QR kod kullananların %53,4’ünü 18-34 yaşlarındakiler oluştururken,
%60,5’lik oranla erkeklerin barkodları daha çok kullandığı saptanmıştır. Temmuz ayında QR kod
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 106

kullanımlarının %58’i evlerden, %39,4’ü alışveriş mağazalarından, %24,5’i ise market türü
küçük alışveriş merkezlerinden yapılmıştır (http://mobilpazarlama.turkcell.com.tr/?p=3100).
Mobil kodlamada barkod, fiziksel objeyi (örneğin bir magazin ilanı) akıllı telefondaki bir dijital
deneyime (örneğin eğlenceli bir video) bağlamakta, pazarlama kampanyalarını daha etkileşimli
ve cazip kılmaktadır. Tolliver’e göre 2D barkodları pazarlama karmasına eklemek, spor takımına
yeni bir oyuncuyu dahil etmek gibidir. Oyuncuyu tek başına değil güçlü ve zayıf yanlarını tespit
edip takım içinde değerlendirmek gerekmektedir (Tolliver, 2010).
Mobil pazarlamanın önemli bir avantajı olan kolay ölçümlenebilir olma 2D barkodlar için de
sözkonusudur. Mobil pazarlama, ölçümleme ve raporlama konusunda geleneksel pazarlamaya
göre çok daha güçlüdür. 2 boyutlu barkodlar ise ölçümleme açısından en iyi sonuç veren mobil
pazarlama araçlarından biridir. Mevcut teknoloji ile sadece QR kod yardımıyla etkileşim kurulan
kişi sayısı değil, bu kişilerden kaçının mesajla ilgilendiği ve bir aksiyonda bulunduğu
ölçümlenebilmekte, hatta etkileşim kurulan kişilerin telefon numarası, telefon markası,
uygulamayı nerede, ne zaman kullandığı, kaç kere log-in olduğu vb. bilgilere de
ulaşılabilmektedir. Bu özellik pazarlamacılara kampanyalarını daha doğru yönetme imkanı
sunmakla birlikte ölçümleme sırasında QR barkodun bilinirliği, uygun cihaz ve yazılımların
yaygınlığı göz önünde bulundurulmalıdır. 2D barkodlar barkodun servis sağlayıcısı tarafından
hazırlanan yönetici panelleri ile anlık olarak hızlıca ölçümlenebilir ve markaya anlık olarak
raporlanabilmektedir. Örneğin, Microsoft Tag uygulamasında Tag Yöneticisi (Tag manager) ile
ücretsiz olarak kampanya başarısı ölçülebilmekte, kampanya süresince gerektiğinde ince
ayarlamalar yapılabilmektedir. Tag Yöneticisi ile şunlar ölçümlenmektedir:
1.

Sıklık: Etiketin kaç kez okunduğu.

2.

Zaman çerçevesi: Her gün ve toplamda bir etiketin kaç kez okunduğu.

3.

Coğrafya: Her bir etiketin nereden okunduğu. (http://tag.microsoft.com/what-istag/reporting-tools.aspx).

2D barkodlar; basılı malzemeler, ürün ambalajları, posterler, tabelalar, internet siteleri, kıyafetler
gibi hemen her yüzeye yerleştirilebilmektedir.
QR kodlarla pazarlama iletişiminde sabit metin doğrudan QR koda kodlanır ve mobil internet
bağlantısı olmadan metine erişilebilir. Diğer bir yol ise pdf., img., video vb. formatlarındaki
bilgiyi indirmek için koda link verilmesidir. Bunun için mobil internet bağlantısı ve uygun
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yazılımın telefona indirilmiş olması gerekmektedir. 2D barkod uygulamasına ilişkin bazı örnekler
aşağıda sıralanmaktadır:
 Western Reserve University (Ohio) otobüs duraklarındaki programlarının iletişimini QR
kodla yapmıştır (Joly, 2009).
 BBC, QR kodu çok izlenen TV şovlarının mobil indirme işlemi için denemektedir
(Goldie, 2008).
 Japonya’da McDonald’s müşterileri telefonlarını hamburger kağıtlarındaki 2D barkodları
okutarak beslenme bilgisine ulaşmaktadırlar (Joly, 2009)
 Kanadalı alternatif rock grubu 2D barkodları konser posterlerine yerleştirmiştir.
 Prentice Hall yayıncılık firması 2D barkodları yeni bir pazarlama ders kitabına koyarak
öğrencilerin güncel örnek olaylara kodlarla erişebilmelerini sağlamıştır.
 İtalya Turin’deki “Museo Diffuso” örneğinde 2D barkodlar şehrin farklı yerlerine
yerleştirilerek tarihi mekanları; mobil uygulamalar ile internet içeriğiyle birleştirme
yoluna gidilmiştir (Ghiron ve diğerleri, 2009).
 Stuttgart Mercedes-Benz Müzesinde; hediyelik eşyaların mobil içerikle zenginleştirilmesi,
etkinliklerin duyurusu, tarihi mekanlarda lokasyon bazlı uygulamalar, bilet dağıtımı ve
mobil bilet hizmetinde QR kodlardan faydalanılmıştır (Canadi ve diğerleri).
Öte yandan, sadece bir 2D barkod yerleştirmek pazarlama başarısını garantilememektedir. İçerik;
kodu tarayana değerli görünmezse, daha fazlası için geri dönüş beklenmemelidir (Insights, 2011).
Öncelik; içerik ve tüketiciye değer katacak uygulamalardır. Pazarlama amaçlı QR kod
kullanımında anahtar başarı faktörleri şunlardır:
1- QR kodların kullanımı geniş “pazarlama ve ilişki stratejilerinin” parçası olarak
değerlendirilmelidir.
2- Strateji hayata geçtikten bir sonraki adım “taramaya değer bir kod” yaratmaktır. Bu değer
parasal olmak zorunda değildir.
3- Kodların fiziksel uygulaması için başarılı örnekler takip edilmelidir. Bunlar:
Özel içerikli sayfaya yönlendirme: Mobil cihaz kullanıcısını görmek istediği içeriğe ulaşana dek
sayfalar veya linkler arasında dolaştırmadan, doğrudan video, kupon veya indirim sayfasına
yönlendirmek.
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Mobil görüntüleme için optimizasyon: Mobil siteler cep telefonları ve kullanıcıların yaşam
biçimlerine göre optimize edilmişlerdir. QR kodlar kampanya ve hedef kitle için özel tasarlanmış
mobil sitelere yönlendiklerinde en iyi biçimde çalışırlar.
Kodların kolay okunur olması: URL’leri basit tutarak, gerekiyorsa URL kısaltma hizmeti
kullanılmalı, sabit lokasyonlardaki QR kodlar için yansıma, gölge gibi kameranın kodu okuma
kabiliyetini etkileyebilecek unsurlar dikkate alınmalıdır.
Kampanyayı başlatmadan önce her basamağı test etme: QR kodlar web sitesi gibi düşünülmeli,
bir dizi okuyucuda ve cep telefonunda test edilmelidir.
Ölçümleme yapılması: QR kod kullanımı basit bir web sayacı ile takip edilebilir. Daha sofistike
bir yazılımla ise kodun ne zaman ve nereden okunduğu, telefonun modeli takip edilebilmektedir.
Kodu kullanmak için açık ve detaylı talimatlar verilmesi: QR kodlarla başarıda kullanıcı eğitimi
önemlidir. Her QR kod uygulaması için uygun olmamakla birlikte bazen kodu kullanma ve kod
okuyucuyu yükleme talimatları da sürece dahil edilebilir.
Çoklu cevap araçlarının dahil edilmesi: Kampanyaya QR kodla cevap vermeyecek tüketiciler de
olabileceğinden, çoklu cevap araçları (kısa bir URL, ücretsiz danışma hattı vb.) gibi kanallar da
açık tutulmalıdır. Amaç tüketicilerin QR koda değil, kampanyaya geri dönüşünü sağlamaktır.
(Tolliver, 2010).
2D barkodların tüketici farkındalığını ve kullanımını artırmada; akıllı telefon sahipliği ve bu
telefonlarda 2D barkod okuyucu programların yüklü olarak satılması önem taşımaktadır. Örneğin
Japonya’da 2D barkod kullanımı, büyük cep telefonu firmaları kod okuyucularını tüm yeni
telefonlara yükleyene kadar bu denli yaygın değildi (Tolliver, 2010). 2008 yılında Japonya’da
satılan neredeyse tüm cep telefonları QR kod okuyucu yüklü satılmış, 2008’de Japonya’daki cep
telefonu kullanıcılarının %80’inden fazlası QR kod taramıştır. Japonya’da 2007 yılındaki bir
ulusal araştırmaya göre cep telefonu kullanıcılarının %90’ı QR kod kullanmalarının ana nedeni
olarak “internet sitelerine girişi” göstermişlerdir (MyVoice Communication, 2007): Aktaran: Dou
ve Li, 2008).

Tasarım ve yöntem
Keşifsel türdeki araştırmada kullanılan veri toplama teknikleri; ikincil kaynaklar ve konu
hakkında uzman kişilerin görüşlerine başvurmadır (experience survey). Araştırma konusuna
ilişkin daha önceden yapılmış çalışmaların olmadığı durumlarda sıklıkla keşifsel araştırmalar
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devreye girmektedir (Gegez, 2007). Çok yeni ürünler hakkında, diğer kaynaklardan yeterli bilgi
elde edilemediği durumlarda, işin doğasında teknoloji olduğunda uzman kişilerin görüşlerine
başvurma metodu faydalıdır (Malhotra, 2009). Amaca uygun örnekleme yapılarak, pazarda öncü
GSM operatörü firmanın çözüm ortağı 8 dijital pazarlama ajansı ve 2 GSM operatörü firmanın
mobil pazarlama yöneticilerinden 2D barkodların pazarlama iletişimindeki kullanımına yönelik
görüşleri birincil veri olarak toplanmıştır. Bu örneklemede seçim için önemli olduğu düşünülen
ölçütler belirlenmekte ve bu ölçütlere göre seçilen örneklemin, araştırma evrenini bütün
nitelikleri ile temsil edebildiği düşünülmektedir (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Görüşmeler
aşağıdaki araştırma başlıkları çerçevesinde yapılmıştır:
1. Mobil pazarlama kavramı ve mobil pazarlamanın pazarlama iletişimindeki yeri
2. 2D barkodların mobil pazarlamada kullanımı, avantajları, dezavantajları, diğer mobil
pazarlama araçlarıyla karşılaştırılması, geleceği
3.

2D barkodlara tüketicinin yaklaşımı

Mobil pazarlama uzmanları ile yapılmış mülakatlarda, yapılandırılmamış anket formu
kullanılmıştır. Keşifsel araştırmada, açık uçlu sorular cevaplayıcının görüşlerini özgürce ifade
etmesine yardımcı olarak araştırmacıya fayda sağlamaktadır (Malhotra, 2009). İkincil veriler ise;
bilimsel ve sektörel dergi makalelerinden, Türkiye’de ve dünyada lider mobilkod/mobil etiket
firmalarının internet sitelerinden elde edilmiştir. Araştırmanın kısıtı, literatürde mobil pazarlama
ve 2D barkod teknolojisi ile ilişkili kavramsallaştırma farklılıkları ve araştırmacıların 2D
barkodların teknolojik altyapısını değerlendirebilecek seviyede bilgiye sahip olmamalarıdır.

Araştırma Bulguları
Mobil pazarlama uzmanlarına; mobil pazarlama, 2 boyutlu barkodlar ve bu barkodların
pazarlama iletişiminde kullanımı ve tüketicilerin 2 boyutlu barkodlara yaklaşımına yönelik
görüşleri sorulmuştur. Araştırma etiği açısından, uzmanlar K1, K2........K10 şeklinde
kodlanmıştır. Görüşmelerden elde edilmiş bulgulara aşağıda yer verilmiştir.
Mobil Pazarlama ve Pazarlama İletişimi İçindeki Konumu
Literatürde kavramsal bir fikirbirliği olmaması nedeniyle, uzmanlardan mobil pazarlamayı
tanımlamaları istenmiştir. Tüm cevaplayıcıların görüşleri derlendiğinde mobil pazarlama;‘mobil
cihazlar ve teknolojinin yardımıyla, hedef kitleye doğru zaman, doğru yer ve doğru medya ile
ulaşma,

bu kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletme ve mesajın gönderildiği anda aksiyon
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yaratma olanağı sunan, etkin bir şekilde ölçümlenebilen, düşük maliyetli, diğer pazarlama
araçlarıyla bir arada veya bağımsız olarak kullanılabilen ve bu araçlara interaktif bir boyut
katan, tamamlayıcı bir pazarlama aracıdır’.
Mobil pazarlamanın pazarlama iletişimi içindeki konumuna yönelik aşağıdaki görüşler öne
çıkmaktadır:
K2: Mobil Pazarlama, ‘zaman’ ve ‘mekan’ kısıtlarını kaldırarak, pazarlama iletişiminin
kapsamını ‘şimdi ve burada’ ile genişletmiştir ve sunduğu bu katma değer ile pazarlama iletişimi
içinde benzersiz bir konuma sahip olmuştur.”
K7: Hedef segmente özel teklifler sunabilme, müşterileri anında eyleme teşvik etme fırsatı
yaratması nedeniyle mobil ortamlar, geleceğin pazarlama mecrası olarak tanımlanmaktadır.
Mobil pazarlamanın başarısını etkileyen faktörler
Mobil pazarlama başarısını etkileyen faktörlere ilişkin görüşler şunlardır:
K3: Mobil pazarlama faaliyetleri; ihtiyaç, hedef kitle ve ulaştırılmak istenen mesaj doğru
tanımlanabildiği ölçüde başarılı olmakta ve bu faaliyetlerde yüksek geri dönüş elde
edilebilmektedir
K8: Mobil pazarlamada başarılı olmak için 5 Doğru’ya dikkat edilmesi gerekmektedir. “Doğru
Zaman’, ‘Doğru Yer’, ‘Doğru Kanal’, ‘Doğru Teklif” ve ‘Doğru Kişi’.
K10: Tüketicilerde spam (gereksiz/ilgisiz mesaj) algısı yaratmamak için mobil pazarlama
kampanyasının ilgili kişilere gidecek şekilde kurgulanması gerekmektedir.
Neredeyse tüm cevaplayıcılar, mobil pazarlamanın diğer pazarlama araçlarına göre daha etkin
hedefleme yapma imkanı sunduğuna ve pazarlamacıların bu önemli avantajı kullanarak, verilecek
mesajı hedef kitle profiline göre çeşitlendirmeleri, diğer bir deyişle mesajı kişiselleştirmeleri
gerektiğine dikkat çekmişlerdir.
2 D barkodlar
Araştırmanın 2D barkodlarla ilgili bölümünde, bu kodların diğer mobil pazarlama araçlarıyla
karşılaştırmalı olarak tanımlanması ve mobil pazarlama içinde hangi noktada durduğunun ifade
edilmesi hedeflenmiştir. Katılımcılar 2 boyutlu barkodları aşağıdaki gibi tanımlamıştır.
K6: 2 boyutlu barkodlar; tüketicinin dünyasında bulunan hemen hemen her şeyi bilgiye,
eğlenceye ve cep telefonu aracılığı ile dahil olabileceği çeşitli interaktif deneyimlere
dönüştürmektedir.
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K8: 2 boyutlu barkodlar, gerçek dünya ile dijital dünyayı birbirine bağlayarak eşsiz deneyimler
sunan çok güçlü, hızlı ve çok yönlü bir araçtır. Üretici ve tüketici arasında bilgi alışverişinin çok
hızlı ve verimli olmasını sağlayan 2 boyutlu barkod teknolojisiyle bir noktadan çok daha fazla
pazarlama kanalına ulaşmanın yolu açılmıştır. 2 boyutlu barkodları diğer pazarlama
uygulamalarından ayıran en önemli özellik kullanımının çok basit ve maliyetsiz olmasıdır.
Ayrıca SMS, MMS gibi tek taraflı değildir. Barkodun arkasında yer alan kurguya göre çeşitli
aksiyonlar barındırır, bu da markanın tüketici ile interaktif bir iletişim kurmasını sağlar.
K3: 2 boyutlu barkodlar, tümüyle dijital ortamda yer alan diğer mobil pazarlama araçlarından
farklı olarak, offline mecraların tüketici ile etkileşim kurabilmesine imkan tanıyan ve onları
online mecralara dönüştüren araçlardır.
2D barkodların interaktif ve tüketiciye farklı deneyimler sunan yapısıyla diğer mobil pazarlama
araçlarından ayrıldığı vurgulanmıştır. K2 kodlu cevaplayıcı ise 2D barkodların önemini kabul
etmekle birlikte, henüz yeterince kabul görmediğini vurgulamıştır. ‘2 boyutlu barkodlar
kullanımı artan bir yöntem olmakla beraber, henüz pazarlamada akla gelen bir araç değildir ve
mobil pazarlama içindeki diğer iletişim yöntemlerine göre oldukça geridedir. Bunun en büyük
göstergesi, gerçekleştirilen mobil pazarlama kampanyaları içinde bu kodun kullanıldığı
uygulamaların düşüklüğüdür. K9 kodlu katılımcı ise 2D barkodları ‘ölü doğmuş bebek’ olarak
nitelendirmiş ve Türkiye’de bu teknolojinin başarısız olduğunu savunmuştur.
K9: Türkiye açısından iki boyutlu barkodları malesef ‘ölü doğmuş bir bebek’ olarak
tanımlayabileceğim. Bugün bu teknolojinin en yaygın ve efektif kullanıldığı ülke Japonya'dır.
Bunun dışında Microsoft ‘Microsoft Tag’ teknolojisini çeşitli ülkelerde operatörler ile yanyana
durarak ittirmeye çalışmaktadır ancak Türkiye'de bu girişim Turkcell-Microsoft işbirliği ile
yürütülmüş olmasına rağmen bence başarısız olmuştur. Bu başarısızlığın gerisinde yatan temel
nedenler; 2D barkod okuyucuların yaygın olmaması ve türk kullanıcılarının SMS teknolojisine
çok fazla alıştırılmış olmasıdır. Bugün 2D barkod teknolojisi ile tetikleyebileceğiniz her türlü
aksiyonu SMS ile tetiklemek ve aynı akışı yaratmak mümkün. Dolayısı ile Türkiye'deki
kampanyalarda ağırlıklı olarak tüketicilerin alışık olduğu teknolojiler kullanılmaktadır. 2D
barkod teknolojisi bence çağın gerisinde kalacak ve Türkiye'de yaygınlaşamadan benzer ama
yeni nesil teknolojiler ortaya çıkacaktır. 2D barkod Türkiye'deki mobil pazarlamanın en zayıf
halkasıdır.
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Bu görüş, 2D barkod teknolojisinin lansmanının etkin bir şekilde yapılmadığına dikkat
çekmektedir. Bu teknoloji çok anlaşılabilir ve kullanılabilir olsa da, iletişimi yeterince
yapılmadığı için zayıf kalmıştır. K10 kodlu GSM operatörünün görüşleri ise bunun gerisinde
stratejik bir tercih olduğuna dikkat çekmektedir.
K10: 2D barkodlarla ilgili iletişim faaliyetlerini “erken benimseyenler” döneminin sonuna
sakladık çünkü ilk başta insanların birbirine anlatmasını ve erken benimseyenlerin bu
uygulamayı pazara biraz olsun öğretmesini bekliyoruz. İndirme sayılarının çok ciddi rakamlara
ulaşacağını düşünüyoruz.
2 Boyutlu Barkodların Pazarlama İletişiminde Kullanımı
2D barkodun ülkemizdeki kullanımı çok yeni olsa da konunun uzmanlarından, bu yenilikçi aracın
pazarlama iletişimindeki kullanım amacı ve kullanım şekli konusunda bilgi alınmıştır.
K3: 2 boyutlu barkodlar pazarlama iletişimi faaliyetlerinde, genel olarak tüketiciye içerik
sunmak, iletişimi güçlendirmek, daha detaylı bilgi iletmek, geri dönüş sağlayabilmek ve mesajın
etkisini kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmaktadır.
K8: Tüketici barkodu okutarak ilgisini çeken ürünler hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilir, satın
almak istediğinde indirim kuponunu kullanıp, promosyonlardan yararlanabilir, satın almaya
karar vermeden önce ise ürünleri karşılaştırıp hangisinin kendisi için daha uygun olduğuna fazla
zaman kaybetmeden karar verebilir, merakla beklediği filmin fragmanını izleyip, takip ettiği
derginin son sayısının içeriğine websitesine uğrayarak kısaca göz atabilir. Hatta kartivizitine
Facebook veya Twitter hesabını kodlayıp, arkadaşlarının onu kolayca bulmalarını sağlayabilir.
K6: 2 boyutlu barkodlar, ölçümlenmeyen mecraları ölçümleyebilmek, yenilikçi kurguları hayata
geçirebilmek ve teknolojiyi takip eden bir marka algısını desteklemek amacıyla kullanılır.
2D barkodların kullanımına yönelik görüşler aşağıda özetlenmiştir:


2D barkod içine, telefon numaraları, web linkleri, e–mail adresleri veya kartvizit bilgileri yerleştirme



Tüketiciye bir marka ile ilgili ek bilgi iletme (örneğin tarif, püf noktaları, ürün özellikleri, kullanım
bilgileri)



Tüketiciyi bir promosyona dahil etme, hediye/indirim verme, içerik indirtme, mobil iletişim için izin
alma



Basılı reklamları; bir web sitesine, SMS/MMS gönderimine, tanıtım filmine/videoya
yönlendirerek interaktif hale getirme



Tüketiciyi online satış sitesine yönlendirme
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Özel etkinliklerde oyun kurguları için kullanma



2D barkodlar ürün gibi kullanılabilir ve tüketici barkodu okutarak alışveriş yapıp ürünü evine
teslim ettirebilir (örneğin Tesco)



Mobil ödeme (Starbucks örneği)



Mobil biletleme

2 boyutlu barkod kullanımında dikkat edilmesi gereken konular
Cevaplayıcılar 2D barkodların başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için aşağıdaki noktalara dikkat
edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.


Barkodun tekil olması



Yönlendirilen noktanın sürekli kontrol edilmesi



Kampanya bitince, satış noktalarında yer alan barkodların uygun bir noktaya yönlendirilmesi



2D barkodları ilgili alana yerleştirirken etrafındaki beyaz çerçevenin sabit kalması



Barkodun boyutuyla okuma mesafesi arasındaki 1/10 oranındaki korelasyonun - kenarı 5cm
olan bir barkodun yaklaşık 50 cm’den okutulması mümkündür-göz önünde bulundurulması



2D barkodların uygulanmadan önce hem gerçek ortamda test edilmesi, hem de farklı mobil
cihazlarla denenmesi



2D barkodun uygulanacağı yüzeyin hedef kitle profiline uygun olması (örneğin okuyucu
kitleye ulaşmak için gazetenin, dışarıda çok bulunan insanlara ulaşmak için billboardların
tercih edilmesi)



2D barkodlarla birlikte, bu kodların ne işe yaradığı ve nasıl okutulacağı konusunda anlaşılır
kullanıcı talimatları verilmesi



2D barkodların okunmasını engelleyebilecek koşulların- örneğin çok ışıklı ya da çok karanlık
ortamların- göz önünde bulundurulması

2D barkodların uygulanacağı yüzey ve yönlendirileceği nokta konusunda birçok alternatif söz
konusudur.
K8: 2 boyutlu barkodların, cep telefonu kamerası ile görüntülenebilecek her türlü yüzeye
uygulanması mümkündür. Pazarlamacılar hedef kitleye nerede daha kolay ulaşabileceklerini
düşünüyorlarsa, kodu o noktada kullanabilirler.
2D Barkodların Avantajları
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Uzmanların 2D barkodların avantajları ile ilgili görüşleri şunlardır:
K4: Hedef kitlenin mobil cihazlarını her zaman yanlarında taşımaları diğer mecralarla
karşılaştırıldığında erişim riskini tamamen ortadan kaldırmaktadır
K3: 2 boyutlu barkodlar kampanyaların daha ilginç görünmesini sağlamakta ve özelleştirilebilir
haliyle marka algısını güçlendirmektedir.
K1: İlgi çekici olmaları sebebiyle, 2D barkodlar sosyal medyada çok çabuk yayılabilmektedir.
(Örneğin Ballentines’ın QR kod kullanımıyla ilgili viral videosu kısa sürede yaklaşık 1,5 milyon
hit almıştır (http://www.youtube.com/watch?v=f3qv2dSXQXk.
2 Boyutlu Barkodların Dezavantajları
Uzmanların büyük bir kısmı bu aracın önemli bir dezavantajının olmadığını vurgulamış, K3
kodlu katılımcı ise, 2D barkodla sınırlı bir kitleye ulaşılmasını firmalar için bir dezavantaj olarak
değerlendirmiştir.
K5: Bu aracın kullanılabilmesi için uygun cihaz ve uygun yazılımların tüketicide olması
gerektiğinden, pazarlama iletişimde QR kodun kullanılması, ulaşılacak kişi sayısını sınırlamak
anlamına gelmektedir. 2 boyutlu barkodların bugünkü durumunda görülen en önemli dezavantajı
budur.
K6 kodlu kulanıcı ise barkod kullanılan kampanyaların genellikle teknolojiye yakın tüketicilerin
ilgisini çektiğini belirterek, barkod kullanımının ulaşılacak kişi sayısını sınırladığı konusundaki
görüşü desteklemiştir.
Tüketicilerin Güvenlik ve Gizlilik Konusundaki Algıları
2D barkodların yaratabileceği olası güvenlik ve gizlilik sorunları irdelendiğinde uzmanların
büyük bir kısmı bu araca yönelik güzenlik ve gizlilik sorunu olmadığını vurgulamışlardır.
K1 kodlu kullanıcı bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade etmiştir ‘Teknolojik olarak barkod
okutma ile mobil internet kullanma veya SMS göndermek arasında hiçbir fark yok bu nedenle
kullanıcılar bu konuda herhangi bir risk algılamaz’. K7 kodlu GSM operatörü ise ‘2 boyutlu
barkodların güvenlik risklerine sahip olduğuna dair yanlış bir algı olmasının sebebi bu tip
kodların yeni bir teknoloji olması ve kullanıcı tarafından yeterince bilinmemesidir. Yakın zaman
içinde bir çok alanda karşımıza çıkacak olan iki boyutlu barkodların tüketici tarafından daha iyi
tanınması sağlanarak bu algı azaltılabilir.’ görüşüyle bu kodlarla ilgili herhangi bir güvenlik
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probleminin olmadığını savunmuştur. Tüketicilerin 2D barkodlarla ilgili güvenlik ve gizlilik
kaygıları taşıdığını düşünen cevaplayıcıların görüşleri ise iki başlık altında toplanmaktadır.
1. Barkod okumayı sağlayan yazılımın indirilmesi konusunda çekince
2D barkod dışındaki mobil pazarlama araçlarında tüketicinin herhangi bir aksiyonda bulunmasına
gerek yoktur (bazı wappushlar hariç) Herşey ücretsizdir. Barkod teknolojisinde ise tüketicilerin
bu kodları okutabilmek için cep telefonlarına bir yazılım indirmeleri gerekmektedir. Birçok kişi
bunun ücretli olduğunu düşünerek indirmeyebilir.
K5: İndirilecek dosyanın boyutu, ücreti, her bağlanıldığında ücret alacak mı endişesi, abonelik
mi yapılıyor korkusu karmaşa ve güvensizliğe neden olmakta, tüketiciyi frenlemektedir. Barkodun
okunabilmesi için gerekli olan yazılımı indirmenin tüketici üzerinde yarattığı korku, hergün
yapılan bir SMS gönderimi ile kıyaslanmayacak kadar güçlüdür.
Katılımcılardan biri bu endişenin azaltılması için bu konuda tüketicinin bilgilendirilmesi
gerektiğine dikkat çekmiştir.
K8: Soru işaretlerini en aza indirmek için, uygulamanın ve telefona yükleme sürecinin ücretsiz
olduğu, yüklemede güvenliklerini tehdit eden bir unsur olmadığını barkodun yer aldığı alanda
uygun bir şekilde belirtmek gerekir.
Bir diğer katılımcı ise barkod okuyucu yüklü cihazların bu sorunun giderilmesine önemli bir
katkı sağlayacağını vurgulamıştır.
K9: Bir kampanyada 2 boyutlu barkod kullandığınızda "cihazınızdaki barkod okuyucu ile
barkodu okuyun" demek ile "önce uygulamayı indirin sonra barkodu okutın" demek arasında
ciddi farklar vardır. Öte yandan K10 kodlu uzman görüşmenin yapıldığı tarihte barkod
okuyucunun cihazlara yüklü gelmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtmiştir.
2. 2D barkodların kötüye kullanılması
2D barkodlar konusunda tüketicilerin taşıyabileceği bir diğer endişe de bu kodların kötüye
kullanılma olasılığıdır. K3 kodlu uzman bu konuyu aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir.
K3: 2 boyutlu barkodların üretimi oldukça kolay ve ücretsiz olduğundan bu kodların kötüye
kullanılma ihtimali söz konusudur. 2D barkodların içine yerleştirilebilecek yazılımlar ile kişisel
bilgilere erişim, mobil cihaza zarar verme durumları söz konusu olabilmektedir. Bu güvenlik
problemlerini ortadan kaldırabilmek için, göndericiler 2D barkodun yerleştirildiği alanda güven
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sağlayacak (marka adı, mesaj, görseller vb) unsurlara yer vermeli, alıcılar da bu unsurların yer
almadığı 2D barkodları görüntülememeli, içerikleri indirmemelidir.
2D Barkodların Pazarlama İletişiminde Kullanımında Geleceğe Dair Öngörüler
Uzmanlar, 2D barkod teknolojisinin pazarlamacılar için değerli bir araç olduğuna ancak henüz bu
teknolojinin

barındırdığı

potansiyelden

tam

anlamıyla

faydalanılamadığına

dikkat

çekmektedirler.
K6: Markalar pazarlama kampanyalarına barkod kullanımını ekledikçe bilinirlik artacaktır. 2D
barkodların bilinirliği özellikle gençler ve teknoloji takipçileri arasında daha yüksektir.
K8: 2D barkod teknolojisinin farklı ve yeni fikirlerle beslenen pazarlama içerikleriyle, geleceğin
en önemli mobil pazarlama araçlarından biri olacağı görünen bir gerçektir.
K9: Mobil erişim yüksek olsa da telefonlarından "veri" kullanan kullanıcı sayısı çok azdır. Büyük
bir çoğunluk cep telefonunu konuşmak ve sms atmak dışında kullanmamaktadır.
K6: Özellikle TV ve TV dışında getirilen pazarlama kısıtları mobil mecra ve barkod uygulamaları
için önemli fırsatlar sunacak ve ölçümleme avantajı bu aracın aldığı payın hızlı bir şekilde
büyümesini sağlayacaktır
Katılımcılar 2D barkodların pazarlama iletişiminde kullanımını şekillendirecek iki temel unsura
değinmişlerdir. Bunlar:
-

Akıllı cihaz penetrasyonunun artması

K2: Türkiye’de 2 boyutlu barkodların pazarlama iletişiminde kullanımı konusunda en önemli
kısıt, Türkiye’deki teknoloji, internet veya akıllı telefon penetrasyonunun düşük olmasıdır.
K3: Akıllı telefonların hızla artan penetrasyonu, yakın gelecekte 2D barkodların tüketici
tarafından kullanılabilmesi için uygun cihaz ve yazılımların yaygınlaşacağına işaret etmektedir.
-

2D barkod bilinirliğinin artması

Pazarlama iletişiminde 2D barkod kullanımının yaygınlaşmasını sağlamada GSM firmalarına ve
pazarlama-reklam alanında hizmet veren firmalara görev düşmektedir.
K3: 2D barkodların kullanım şekli ve faydaları hakkında bilgi düzeyi arttıkça, tüketici nezdinde
bir talep oluşacak ve bu kodların pazarlama iletişimi faaliyetlerinde kullanılması kaçınılmaz
olacaktır.
K3: Türkiye’de QR kodların bilinirliği, Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinin oldukça
gerisinde olsa da hızla artmaktadır ancak halen kitlesel düzeye ulaşmamıştır. Bunun en önemli
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nedeni, penetrasyonu

yüksek olan mobil cihazların, 2D barkod teknolojisi için uygun

olmamasıdır.
K1 kodlu cevaplayıcı tüm Facebook ve Twitter üyelerinin %57’sinin en az bir kere QR Code
taradığını, %40’ının ise son bir sene içerisinde 5 adetten daha fazla QR kod taradığını, dünyadaki
bilinirliğinin ise %42 düzeyinde olduğunu vurgulamıştır. K8 ise gelişmeleri yakından takip eden
akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık %40’ının barkod okuyucu uygulamalarını telefonlarına
yüklettiğine dikkat çekmiştir. Araştırmada Türkiye’deki kullanıma yönelik bilgi elde
edilememiştir. Sadece K7 kodlu katılımcı, Türkiye’de 2D barkod kullanım oranının % 5
düzeyinde olduğunu belirtmiştir. 2D barkodların bilinirliğini artırmak için sektördeki tarafların
somut adımlar atması gerektiği saptanmıştır.
K5: Bu engelleri ortadan kaldırmak için en önemli görev telefon üreticileri, operatörler ve büyük
mobil trafik alan mecra sahiplerine düşmektedir. Telefon üreticileri barkod okuyucu yüklü olarak
satar, operatörler mobil barkodu kendi ürünleriyle özdeşleştirir ve bu konuda eğitici bir rol
üstlenirlerse bu kodların kullanımı çok hızlı bir şekilde artacak, bu artış mecra sahiplerini ve
markaları tetikleyecektir.
Sonuç ve öneriler
2D barkodlar; mobil pazarlamanın tüketiciye deneyim sunan, yenilikçi araçlarından biri olması
nedeniyle özellikle genç hedef kitleye yönelik kullanıldığında firmaları farklılaştırabilecek bir
araçtır. Türkiye’de 2D barkodların bilinirliğinin henüz düşük olduğu, bilinirliği artırmada ise
GSM operatörleri ve mobil pazarlama hizmeti veren ajanslara görev düştüğü saptanmıştır. Doğu
Asya ülkelerindeki örnekler, telefonlarda 2D barkod okuyucu yazılımın yüklü olarak satılmasının
bu aracın kullanımını önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Türkiye’de yaş ortalaması 29.3,
cep telefonu abone sayısı yaklaşık 65 milyon, mobil penetrasyon oranı ise %86,5’dur. Türkiye;
ajans tarafında başarılı kurgulanmış mobil kampanyaları, mobil pazarlama alanında dünya
çapında ödüllü ajansları, MMA üst düzey yönetim kademesinde yer alan mobil pazarlama
uzmanları, tüketici tarafında ise yüksek kampanya katılım oranları ve yeni teknolojiyi erken
benimseyen kültürü ile mobil pazarlamada büyük potansiyel oluşturmaktadır. Cep telefonunu
sadece konuşmak ve mesajlaşmak için değil, “veri” sağlamak ve göndermek için kullanan
kitlenin sayısındaki artış ve yakınsama (convergence) 2D barkod kullanımını hızlandıracaktır.
SMS ve MMS ile pazarlama iletişiminin bazen tacizkar pazarlamaya dönüşmesi söz konusu
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olabilirken, 2D barkodlarla mobil iletişimde bu durum söz konusu değildir. Tüketici ilgilendiği
marka ile ilgili içeriğin detaylı bilgisine istediği zaman, istediği yerden en önemlisi kendisi isterse
2D barkodu taratarak ulaşabilme konforuna sahiptir. İletişiminde 2D barkod kullanan firmaların
teknolojik, yenilikçi, dinamik imajına sahip olmaları da söz konusu olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada, 1977-1994 tarihleri arasında doğan ve şu an Türkiye nüfusunun % 25’ini oluşturan
Y kuşağının Kısa Mesaj Hizmetlerine yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Cep
telefonları gibi mobil araçların hızla yaygınlaşması, pazarlama için yeni bir iletişim mecrası
ortaya çıkarmıştır. Günümüzde cep telefonları ile çoğunlukla kısa mesaj reklâmcılığı
yapılmaktadır. Mersin ilinde yaşayan ve Y kuşağına dâhil olan 294 üniversite öğrencisi ile
gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları cinsiyet değişkeni hariç, çoğunlukla önceki çalışmaları
destekleyecek nitelikte çıkmıştır. Bu çalışmada cinsiyet bakımından anlamlı bir sonuç
çıkmamıştır. Çalışmadaki hipotezleri test etmek için t testi, Pearson ve Spearman korelasyon
analizi kullanılmıştır. Ayrıca tutum boyutlarını ortaya çıkarmak için Faktör analizi yapılmıştır.
Genç tüketicilerin SMS reklâmcılığına karşı tutumlarını belirleyen boyutlar ise katkı sırasıyla,
bilgilendirme, eğlence, kişiselleştirme ve suiistimal etme içerikli olarak belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Mobil pazarlama, SMS Reklam, Y kuşağı, Tutum
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Y Generation Consumers’ Attitudes Toward SMS Advertisings: A Pilot
Study on Determining of University Students in Mersin
ABSTRACT
We aimed to reveal the attitudes toward the Y generation (who were born between 1977&1994
years and is approximately equal to 25% of Turkey’s population) to the Short Message Services
(SMS). The rapid expansion of mobile devices such as mobile phones lead to this new
communication channel for marketing revealed. The data was gathered from students of Çağ &
Mersin university. Analyzing 294 survey results support the previous studies results except
gender variable. There is also no significant result for Age, income, and about their attitudes
when they received. According to the data and its statistical background, the authors prefer factor
analysis, Descriptive analysis and for validating the hypothesis t test, Pearson and Spearman tests
were used. Their attitudes toward SMS advertising, contribute to determining the dimensions of
informative, entertainment, personalized and corruption message. The results indicate that Y
generation still do not like so much receiving those kinds of messages.
Key Words: Mobile marketing, SMS Advertising, Y generation, Attitude
1. GİRİŞ
21. yüzyılda, bilgi teknolojisi insanların yaşam biçiminden iş dünyasına kadar her şeyi
etkilemektedir. Bu durum, iş çevrelerinde, yalnızca sanayi yapılarını, ticareti ve firmaları
şekillendirmekle

kalmayıp

firmaların

pazarlama

stratejilerini

uygulama

yollarını

da

değiştirmektedir (Barutçu,2007:31). Bilgi teknolojisi sayesinde yer ve mekân problemi olmadan
birçok insana ulaşmak mümkün hale geldiği için, bilgi teknolojisi sonucu ortaya çıkan iletişim
yöntemleri iş dünyası tarafından rağbet görmektedir. Böylece işletmelerin merkezlerine
yerleştirdikleri tüketiciler de ilgi alanlarına giren bilgileri kolayca elde etmektedirler (Carroll,
Barnes ve Fletcher, 2007: 80-81).
Günümüz pazarlama anlayışında işletmeler, reklam kampanyalarının artan yatırım maliyeti
nedeniyle yeni yöntemler arayışı içindedir. Cep telefonu gibi mobil araçların giderek
yaygınlaşması ile mobil reklamcılık, mobil pazarlama ve mobil ticaret kavramları ortaya
çıkmıştır. Bunun sonucunda işletmeler, mobil telefonları potansiyel müşterilerine ulaşmak için
yeni bir iletişim kanalı olarak kullanmaya başlamışlardır(Muk, 2007: 177). Mobil telefon ve
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diğer mobil araçlara olan talebin artması ve bu mecranın hızlı bir şekilde büyüme göstermesi
mobil reklamcılığa olan talebin artışına sebep olmuştur.
Bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde konuyla ilgili literatür taraması yapılmış,
sonrasında ise Mersin ilindeki üniversitelerde eğitim gören Y kuşağı tüketicilerin, mobil reklam
uygulamalarından SMS reklamlarına yönelik düşünce ve tutumları belirlenmeye çalışılmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çalışmanın bu bölümünde mobil pazarlama kavramı, uygulamaları, mobil reklam ve Y kuşağının
genel özelliklerine yönelik bilgilere yer verilmiştir.
2.1. MOBİL PAZARLAMA VE MOBİL REKLAM
Mobil pazarlama, Mobil Pazarlama Derneği tarafından kısaca, mobil ortamın marka ve tüketiciler
arasında

bir

iletişim

ve

eğlence

kanalı

olarak

kullanılması

şeklinde

tanımlanabilmektedir(Yıldırım, 2010: 13). Daha geniş tanımıyla mobil pazarlama, kablosuz
ortamın tüketicileri ürün, hizmet ve fikirlere karşı teşvik edecek, zaman ve mekandan bağımsız,
kişiselleştirilmiş

bilgiler

sağlamak

amacıyla

kullanılması

ve

mobil

aygıtlar

yoluyla

gerçekleştirilen bu iletişimden tüm paydaşların fayda sağlamasıdır(Scharl vd,2005:165).
Mobil/kablosuz aygıtlar; cep telefonları, smartphone, PDA (Personal Digital Assistant/Kişisel
Dijital Asistan), notebook ve tablet PC’ler olarak sayılabilmektedir. Ama tüm bu mobil aygıtlar
arasında en yaygın olarak kullanılanı cep telefonlarıdır.
2011 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayınlanan
rapora göre, dünya çapında kayıtlı cep telefonu kullanıcısı sayısı 2000 yılında 500 milyon iken,
bu sayı 2011 yılında 5 milyara ulaşmış durumdadır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
(BTK) raporuna göre ise Türkiye’de internet abonelerinin sayısı sadece 7,7 milyonken, %84
penetrasyon oranına karşılık gelen toplam 61.7 milyon GSM abonesi bulunmaktadır
(http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazar_verileri/ucaylik11_1.pdf.26.07.2011 ).
Tüm dünyadaki bu yoğun cep telefonu kullanımı sonucu cep telefonunun firmalar için
tüketicilerle iletişime geçtikleri, tüketicilere kendilerini ifade edebildikleri bir alan haline gelmesi
kaçınılmaz olmuştur. İşletmeler cep telefonları aracılığı ile mobil pazarlama faaliyetleri
sunmaktadırlar. Cep telefonlarının, pazarlama faaliyetleri için önemli olmasının nedenleri
arasında müşterilerin mobil telefonlarını her zaman, her yerde yanında taşıması, bu telefonların
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her zaman iletişime açık olması,

müşterilerle birebir iletişim kurulmasının daha fazla ilgi

çekmesi, müşterilerin gönderilen mesajları kaydederek daha sonra yanıtlayabilmeleri, müşteriler
ile bire bir sesli ve görüntülü iletişim kurma imkanı vermesi ve müşteriler için uygunluk ve
pazarlama yöneticileri için etkinlik sağlaması sıralanabilmektedir(Barutçu ve Göl, 2009:26; Yuan
ve Cheng, 2004: 464).
Mobil iletişimde kullanılan platformlar, SMS( Kısa mesaj servisi), EMS (Geliştirilmiş mesaj
servisi), MMS (Çoklu medya mesaj servisi), WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü), GPRS
(Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmeti), EDGE (Küresel Gelişme için Geliştirilmiş Data Hızları)
ve mobil internettir(Aksu, 2007:61; Alkaya, 2007:14-22). Bu platformlar firmalar tarafından
reklam mesajları ve promosyonel fırsatlar sunmakta kullanılmaktadır. Genel olarak SMS, MMS
ve mobil internet yollarıyla yapılan mobil reklamda en büyük pay halen SMS reklama aittir
(Yıldırım,2010:2). BTK’nın 2011 verilerine göre de SMS sayısında sürekli bir artış eğilimi
görülmektedir. 2011 yılı ilk üç aylık dönemde SMS sayısı yaklaşık %12,79’luk bir artışla 40,2
milyar âdet olarak geçekleşirken, MMS sayısı 21 milyon seviyelerinde seyretmektedir
(www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/pazarverileri/ucaylik11_1.pdf., 26.07.2011 ).
SMS reklam pazarının hızla gelişmesinin nedeni olarak tüm cep telefonlarının SMS alma ve
gönderme özelliği taşıyor olması gösterilebilmektedir (Michael ve Salter, 2006:9). Bu durum
reklam veren firmaların göz ardı edemeyeceği kadar büyük bir potansiyel taşımaktadır. Ayrıca
mesajın güvenilir, hızlı ve kolay, ucuz, özel ve kişisel olması gibi faydalar da SMS'in bir
pazarlama aracı olarak kullanılmasını sağlamaktadır(Michael ve Salter, 2006:19).
Mobil reklamların etkinliğini arttırabilmek için ulaşılacak hedef kitleyi de iyi seçmek
gerekmektedir. Çünkü teknolojiye dayalı hizmetler çeşitli yaş gruplarını farklı şekillerde
etkilemektedir ve bu hizmetlerin benimsenmesi de yaş grupları için farklılık gösterebilmektedir.
Üniversite öğrencileri yeni teknolojileri erken benimseyen ve ağırlıklı olarak kullanan bir grup
olarak bilinmektedirler(Hanley ve Becker,2008:76). Hanley ve Becker (2008) mobil pazarlama
alanına girmek isteyen pazarlamacıların ilk hedefinin, cep telefonlarını çok özel şahsi eşyaları
gibi gören ve telefonlarına gelen reklamları almaya gönüllü olabilen üniversite öğrencileri olması
gerektiğini belirtmektedir.
2.2.

Y KUŞAĞI
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İnsanlar farklı istekleri, alışkanlıkları, deneyimleri sonucu farklı satın alma davranışları
sergilemektedirler. Bu yüzden pazarlama teorisyenleri hedef müşterilerini belirlemek ve onlara
daha iyi yollardan ulaşabilmek için geniş olan pazarı daha küçük bölümlere ayırma yoluna
gitmişlerdir. Bu bölümlemelerden biri de insanları yaşlarına göre kuşaklara ayırma yöntemidir.
Kuşak, genel olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın sosyal, politik, tarihi ve ekonomik
şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları paylaşmış, benzer sorumluluklarla yükümlü
olmuş kişilerin topluluğudur(Williams ve Page,2011:2). Gelenekselciler (1930-1945), Baby
Boomer’lar-Bebek Patlaması (1946-1964), X (1965-1976), Y (1977-1994) ve Z Kuşağı (1994 ve
sonrası) olmak üzere doğdukları yıllara göre ayrılan 5 kuşak grubu bulunmaktadır(Williams ve
Page,2011:3-8). Her kuşak grubunun farklı karakteri, beklentileri, yaşama amacı, içinde
bulundukları koşulları ve iş yapma şekilleri bulunmaktadır.
Y kuşağının hangi tarihte doğanları kapsadığı konusunda literatürde görüş farklılığı
bulunmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Y kuşağı 1980-2000 arası doğanları kapsarken(Miller
ve

Washington,2011;

Bettles,2008),

bazılarına

göre

de

1977-1994

arası

doğanları

kapsamaktadır(Kotler,2004; Bush vd, 2004; Ma ve Nienm, 2006; Savaş, 2010). Bu çalışmada da
Y kuşağı olarak 1977-1994 doğumlular kullanılmıştır.
Y kuşağı genç, akıllı, özgürlüklerine düşkün ve teknoloji tutkunu olarak tanımlanmaktadır.
Günlerinin yaklaşık 15 saati medya ve iletişim teknolojileri ile etkileşim halinde geçen bu kuşak
için, hayatlarını rahat yaşamak çok önemlidir. Bu kuşak için teknoloji hayatlarındaki pek çok
şeyin simgesi durumundadır. Teknoloji, Y kuşağının X kuşağına göre en üstün oldukları alandır.
Hızlı tüketmeyi seven bu grup kitlesel olanı değil, kişiye özel olanı sevmektedir ve girişimcilik
bu grubun en önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Türkiye'de yaşayan 71.517.100 kişinin
yüzde 25'ini bu kuşak oluşturmaktadır (www.renklidergi.com/teknoloji/diger/Kusaklar-veTanimlari KusaklarFarki, 24.07.2011).
Miller ve Washington (2011), Y kuşağının teknoloji ile iç içe olduğunu, teknolojinin onlar için
bir hayat tarzı olduğunu, diğer kuşaklara oranla telefona sahip olma oranlarının fazla olduğunu ve
daha çok mesaj gönderdiklerini, ayrıca bu kuşağın yarıdan fazlasının günde en az bir saat
telefonla konuştuğunu ifade etmiştir.
Carter (2008), Y kuşağının üyelerinin erken yaşlarda güçlü fikirlere sahip olmasından dolayı
pazarlamacılar için en önemli kuşaklardan biri olduğunu belirtirken, Cuneo (2007), da mobil
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pazarlamaya yapılan yatırımın bu yeni tüketici kuşağına ulaşmak içim çok önemli bir görev
olduğunu vurgulamaktadır.

2.3. TÜRKİYE VE DÜNYADA SMS REKLAMA YÖNELİK ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
Bugüne kadar yapılan bazı araştırmalar, insanların cep telefonları yoluyla
kendilerine reklam gönderilmesine karşı olumsuz bir tutum sergilediklerini göstermektedir(İspir
ve Süher ,2009; Hanley ve Becker, 2008). Hatta bazı tüketiciler pazarlamacıların kendilerine cep
telefonlarıyla ulaşmalarını risk ve özel alanlarına saldırı olarak düşünmektedirler(Damnjanovic
ve Milicevic, 2010:2).
Caroll ve arkadaşları 2007 yılında, 20 ila 28 yaş aralığındaki gençlerle yaptıkları çalışmalarında,
gençler için mesajın içeriğinden çok geldiği zamanın önemli olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Chowdhury ve arkadaşları (2006) ise yaptıkları çalışmada, çalışmaya katılanların mobil
reklamların eğlence ve bilgi verme işlevlerine karşı negatif tutum geliştirdikleri sonucuna
varmışlardır. Bu çalışmayı destekleyen bir diğer araştırma Hanley ve Becker (2008) tarafından
yapılmıştır. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinin genelde SMS reklamı almaktan pek
hoşlanmadığını ama parasal teşviklerle ilgili kendi cep telefonlarına gelen reklamlara daha şevkle
yanaştıklarını vurgulamıştır. Damnjanovic ve Milicevic(2010), ise 16 ve 30 yaş arası gençlerle
yaptığı çalışmada, katılanların birbiriyle iletişim kurmak için en çok SMS’i kullandıklarını,
kadınların SMS reklamını kabul etme konusunda erkeklerden daha istekli olduklarını ama
erkeklerin mobil uygulamaları kadınlardan daha fazla kullandıklarını belirtmiştir.
Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise ağırlıklı olarak SMS reklamların çok fazla ilgi çekmediği
sonuçları ortaya çıkmıştır. İspir ve Süher (2009), genç tüketicilerin SMS reklamlarının alımına
yönelik olumsuz tutuma sahip olduklarını, SMS reklamlarına yönelik tüketici tutumlarını
belirleyen en önemli değişkenin eğlendiricilik olduğunu ve bunu rahatsız edicilik, güvenilirlik ve
bilgilendiriciliğin takip ettiği sonucuna varmıştır. Yine bu alanda çalışma yapan Barutçu ve Göl
(2007)’de tüketicilerin, mesajları okuyacak zamanlarının olmaması, mesajlarda verilen bilgilere
güvenmemeleri ve aldıkları mesajların ilgi alanlarına hitap etmemesi dolayısıyla gelen mobil
reklam mesajlarını sildikleri sonucunu ortaya koymuştur.

Bu alanda yapılan en güncel

çalışmalardan biri olan ve bu çalışmada da oldukça yararlanılan Yıldırım’ın 2010 yılında
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tamamlamış olduğu çalışmada ise, reklam amaçlı gönderilen SMS’lerin cevaplayıcılar tarafından
okunduğu, kadınların tutumunun erkeklerden daha olumlu olmasına rağmen örnek kütlenin SMS
reklamlarına karşı tutumunun olumsuza yakın olduğu bildirilmiştir. Yine aynı çalışma,
cevaplayıcıların SMS reklamını eğlendirici, bilgilendirici, güvenilir ve teşvik edici bulmadıkları
sonuçlarını desteklemiştir.
3. METODOLOJİ
3. 1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Bu çalışmanın amacı, yeni teknolojileri erken benimseyen ve ağırlıklı olarak kullanan bir grup
olarak bilinen Y kuşağının SMS reklamlarına karşı tutumlarını ve bu tutumların alt boyutlarını
belirlemektir. Araştırmadan elde edilecek sonuçlar, yalnızca Mersin ilindeki üniversitelerde
eğitim gören cep telefonu kullanıcısı 1977 ve üzeri doğumlu Y kuşağı tüketicilerini
kapsamaktadır. Zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle, araştırma Mersin’de yaşayan Y kuşağına
mensup tüm tüketiciler üzerinde gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle, araştırma sonuçlarının
Mersin’de ve Türkiye’de yaşayan Y kuşağına mensup tüm tüketicilere genellenmesi de mümkün
değildir.
3.2.Araştırmanın Hipotezleri
Gelir, yaş ve cinsiyet değişkenlerinin SMS reklama yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla
tasarlanan bu çalışmada ayrıca, SMS reklam alma-gönderme sıklıkları, SMS reklam alınca
okuma düzeyleri ile SMS reklamlara karşı olan tutumları (bilgilendirme, eğlendirme ve
kişiselleşme ve suistimal etme boyutları açısından) arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmak
amaçlanmıştır. Çalışmada aşağıdaki yedi hipotez ve belirtilen tutum boyutlarına göre oluşturulan
alt hipotezler test edilmiştir:
H1: Tüketicilerin yaşları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H1a: bilgilendirme H1b: eğlendirme H1c: kişiselleştirme H1d: suistimal etme.

H2: Tüketicilerin cinsiyetleri ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H2a: bilgilendirme H2b: eğlendirme H2c: kişiselleştirme H2d: suistimal etme.
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H3: Tüketicilerin gelir durumları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H3a: bilgilendirme H3b: eğlendirme H3c: kişiselleştirme H3d: suistimal etme.

H4: Tüketicilerin SMS alma sıklıkları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H4a: bilgilendirme H4b: eğlendirme H4c: kişiselleştirme H4d: suistimal etme.

H5: Tüketicilerin SMS gönderme sıklıkları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H5a: bilgilendirme H5b: eğlendirme H5c: kişiselleştirme H5d: suistimal etme.

H6: Tüketicilerin SMS reklamı alınca ne yaptıkları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları
arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H6a: bilgilendirme H6b: eğlendirme H6c: kişiselleştirme H6d: suistimal etme.

H7 :

Tüketicilerin SMS reklamlarının ne kadarını okudukları ile SMS reklamlarına yönelik

tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H7a: bilgilendirme H7b: eğlendirme H7c: kişiselleştirme H7d: suistimal etme.

3.3. Örnekleme ve Veri Toplama Yöntemi
Bu çalışma, Mersin ilindeki üniversitelerde eğitim görmekte olan Y kuşağına mensup tüketicilere
kolayda örnekleme yoluyla uygulanmıştır. Çalışmada bu kuşağın seçilmesinin nedeni
Türkiye’nin %25’ini bu genç kuşağın oluşturması ve bu kuşağın teknolojiye oldukça meraklı
olmasıdır.
Tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada, birincil ve ikincil verilerden
yararlanılmıştır. Bu alanda yapılmış olan ilgili literatür çalışmalarından (İspir ve Süher, 2009;
Ducoffe, 1996; Carrol vd., 2007; Okozaki vd,2004; Brackett ve Carr, 2001; Tsang ve Liang,
2004; Yıldırım, 2010) yararlanılarak oluşturulan 5’li Likert ölçeği ile derecelendirilen ifadeler ve
genel sorulardan oluşan anket formu ile veriler toplanmıştır. 2010-2011 Akademik yılı Bahar
döneminde Mersin ilinde faaliyet gösteren Mersin ve Çağ Üniversitelerinin Meslek Yüksek
Okullarında eğitim gören öğrencilere kolayda örnekleme yöntemi ile anket formları
uygulanmıştır. Tasarlanan anket formları öncelikle tesadüfî olarak seçilen 10 öğrenci üzeride
uygulanmış ve soruların güvenilirlik ve geçerlikleri hesaplanmıştır. Tekrardan gözden geçirilen
anket soruları 20 Nisan 2011- 12 Haziran 2011 tarihleri arasında yaklaşık iki aylık dönemi
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 129

kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun
(MYO) 2010-2011 Akademik yılında kayıtlı 2270 öğrencisi ve Çağ Üniversitesi MYO’nun
kayıtlı 330 öğrencisi bulunmaktadır. Örneklem çerçevesini oluşturmak için Düzakın’ın
çalışmasından (2005) yararlanılmış ve sonlu örneklem sayısı 246 olarak bulunmuştur. Belirtilen
tarihler arasında kolayda örnekleme yoluyla ulaşılan 310 öğrencinin anket formunu doldurması
sağlanmış olup bu anket formlarından 16 tanesi geçersiz sayılmış ve değerlendirmeler 294 anket
formu dikkate alınarak yapılmıştır.
3.4. Analizler ve Değerlendirmeler
Çalışmanın verilerini analiz ederken SPSS 15 paket programından yararlanılmış olup çalışmada
tanımlayıcı istatistiksel analizler, Güvenilirlik Analizi ve Faktör Analizi uygulanmıştır.
Araştırmanın hipotezlerini sınamak amacıyla ise, t-testi, Pearson ve Spearman Korelasyon
analizleri kullanılmıştır. Pearson korelasyon analizi aralıklı/oranlı ölçekle ölçülen veriler,
Spearman korelasyon analizi ise sıralı/aralıklı ölçekle ölçülen veriler söz konusu olduğu zaman
kullanılmaktadır(Özdamar, 2005; Gültekin,2010).
Tablo 3.1. ve 3.2’de araştırmaya katılan deneklerin genel özellikleri ve SMS reklamlara yönelik
tutumlarının istatistiksel yüzdeleri verilmiştir. SMS reklamları ile ilgili belirtilen ifadeler arası
ilişkiler incelendiğinde Cronbach Alpha değeri 0,909 olarak çıkmıştır. Güvenilirlik aralıklarının
değerlerine göre bu sonuç oldukça güvenilir olarak kabul edilmektedir(Kalaycı , 2008:35).
Tablo 3.1. Araştırmaya Katılan Örnek Bireylerin Genel Özellikleri
Cinsiyet:
Kadın
Erkek
Toplam

%
63
37
100

Üniversite
Çağ Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Toplam
Yaş
18
19
20
21
22
23
24
25
26

%
30
70
100
%
3
8
17
24
22
10
5
5
3

Gelir Durumu
500 TL ve daha az
501-1000 TL arası
1001 TL ve üzeri
Toplam
SMS paket aboneliği
Var
Yok
Toplam
Cep Telf. Kullanım Amacı
Konuşma
SMS gönderme
E-posta
İnternette arama
Kamera-fotoğraf çekme
Müzik dinleme
Diğer
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%
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%
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27
28
29
30
Toplam

1,2
0,5
0.5
0.8
100

Katılımcıların % 63’ü kadın, %37’si erkektir. % 76’sının geliri 500 TL ve daha azdır; %
74’ünün SMS paket aboneliği vardır ve %61’i cep telefonunu en çok konuşmak amaçlı
kullanırken, %34’ü SMS amaçlı kullanmaktadır.
Tablo 3. 2. Araştırmaya Katılan Örnek Bireylerin SMS reklamlara Yönelik Tutumları
SMS Gönderme sıklığı
%
Günde Beş ve daha Fazla SMS Gönd. 78
4-5 günde bir SMS Gönderme
8
2-3 günde bir SMS Gönderme
4
Günde 4 ve daha az SMS gönderme
2
Hiç Göndermiyor
8
Toplam
100
SMS reklam alınca…
%
Nadiren okurum
35
Vakit olduğunda okurum
26
Hemen okurum
22
Topluca biriktirip okurum
2
Hiç okumuyorum
15
Toplam
100
SMS reklam eğer…….
%
Tüm SMS reklamlarını okurum
32
Alışveriş mağazalarından geliyorsa
20
Bankalardan geliyorsa okurum
17
Üyesi olduğu dernek-kurumlardan gel. 16
İşaretlemeyen
15
Toplam
100

SMS Reklam alma Sıklığı
%
Günde beş ve daha Ü. SMS R. Alma 25
Günde 4 ve daha az SMS R Alma
11
4-5 günde bir SMS Reklam alma
36
2-3 günde bir SMS Reklam alma
22
Hiç almıyorum
6
Toplam
100
Gelen SMS Reklamın….
%
Bütün mesajını okurum
43
Yarısını okurum
42
Hiç okumuyorum
15
Toplam
100

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 35’i gelen mesajı nadiren okuduğunu; % 26’sı vakit
bulduğunda okuduğunu, % 22’si hemen okuduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların %15’i SMS
reklamlarının hiç birini okumadığını belirtmiştir. Katılımcıların % 78’i her gün beş ve daha fazla
SMS gönderdiğini bildirmiştir. Gelen mesajlardan günde beş ve daha fazla SMS reklam aldığını
bildiren kesim %25 olarak çıkmıştır. Katılımcıların % 36’sı 4-5 günde bir SMS reklam aldıklarını
ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrencilerin % 32’si mesaj nerden gelirse gelsin
okuduklarını; %20’si alışveriş mağazalarından gelenleri okuduklarını; % 17’si bankalardan
gelirse okuduklarını bildirmişlerdir.
3.4.1. Faktör Analizi
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Y kuşağı tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak ve sınıflandırmak
amacıyla bu çalışmada faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi, veriler arasındaki ilişkilere
dayanarak, verilerin daha anlamlı ve özet bir biçimde sunulmasını sağlayan, çok değişkenli
istatistiksel analiz yöntemlerinden biridir(Haseki ve Yaşa, 2010: 215;Nakip,2006:423).

Bir

verinin faktör analizine uygunluğunu ölçmek için KMO ve Barlett’s Testi değerlerine
bakılmaktadır. Bu çalışma için KMO ölçüsü 0,5 değerinin üzerinde (KMO değeri 0,922) olduğu
için, verilerin faktör analizine uygun bir yapıda olduğu bulunmuştur. Anketteki 35 ifade 17
ifadeye indirgenmiş ve 4 grup altında toplanmıştır. Faktör yüklerinden 0.50 ve üzeri
değerlendirilmiş, altındaki değerler analizden çıkartılarak tekrar faktör analizi uygulanmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucu toplam varyansın % 62,300’ü açıklanmıştır (Tablo 3.3.).
Tablo 3.3 Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler n= 294 Açık. Top. Vrys: %62,300

Faktör

Açıklanan

Yükleri

Varyans

Faktör 1: SMS reklamlarının bilgilendiriciliği

(%40,63)

Ödüllü SMS reklamlarının cep telefonuma gelmesinden memnun
olurum
SMS reklamı yapılan ürünü gider mağazadan satın alırım

,780

SMS reklamları almak hoşuma gider

,723

SMS reklamları ihtiyaç duyduğum bilgiyi sağlar

,710

SMS reklam ile bağlantılı bir web adresi gelmiş ise bu linki
ziyaret ederim.
İyi markaların SMS reklamları yapılmaktadır

,659

SMS reklamları doğru bilgi kaynağıdır

,647

Ödüllü SMS reklamları almak için gayret gösteririm
(gerekli yerlere üye olmak gibi)
SMS reklamları ilgimi çeker

,606

,746

,652

,561

Faktör 2: SMS reklamlarının eğlendiriciliği

(%9,128)

SMS reklamlarını eğlenceli bulurum

,762

Genel olarak SMS reklamlarını severim

,708

Ödüllü SMS reklamları hakkında arkadaşlarıma bilgi veririm

,609

Renkli ve hareketli SMS reklamları ilgimi çeker

,549

Faktör 3: SMS reklamlarının kişiselleştirilmesi
SMS reklamlarının başında ismim var ise bana özel
hazırlandığını hissederim
Başımda ismim geçen SMS reklamları daha çok ilgimi çeker

(%6,913)
,826
,788

Faktör 4: SMS reklamlarının suiistimal ediciliği
SMS reklamlarında tüketicinin verdiği izinin zaman zaman
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kötüye kullanıldığını düşünüyorum
SMS reklamları olur olmaz her yerde karşıma çıkar

,795

Her bir faktör yükünün rotasyondan önceki ve sonraki değerleri arasındaki korelâsyonu gösteren
matrise transformasyon (dönüşüm) matrisi denmektedir. Bu matriste korelâsyon değerinin
0,80’den büyük olması faktörün “çok önemli” olduğunu gösterirken, 0,25’in üstündeki değerler
de “anlamlı” kabul edilmektedir(Garson, 2009; Haseki ve Yaşa, 2010:219). Faktörlerle ilgili
transformasyon (dönüşüm) matrisine bakıldığında, bilgilendiricilik (0,779), kişiselleştirme
(0,914) ve suiistimal edicilik (0,388) faktörlerinin istatistikî açıdan anlamlı korelâsyonlara
sahipken, eğlendiricilik (0,217) faktörünün istatistikî açıdan anlamlı korelâsyonlara sahip
olmadığı görülmektedir.
Cevaplayıcıların cinsiyetleri ile SMS reklama yönelik tutumları arasında istatistikî açıdan anlamlı
bir ilişki olup olmadığı t-testi ile test edilmiştir. Her bir tutum boyutu (bilgilendirme, eğlendirme,
kişiselleşme ve suistimal etme boyutları açısından) ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ayrı ayrı
bakılmıştır (Tablo 3.4.). Analiz sonucunda cevaplayıcıların cinsiyetleri ile SMS reklama yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Yani H1 hipotezi tüm boyutlar
açısından reddedilmiştir.
H2’ye göre, “Tüketicilerin yaşları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.” ifadesi dört tutum boyutu açısından Pearson Korelasyon analizi ile test edilmiştir.
Analiz sonucunda cevaplayıcıların yaşları ile SMS reklama yönelik tutumları arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Yani H2 hipotezi tüm boyutlar açısından reddedilmiştir.
H3’e göre, “Tüketicilerin gelirleri ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
ilişki vardır.” ifadesi dört tutum boyutu açısından Spearman Korelasyon analizi ile test edilmiştir.
Analiz sonucunda cevaplayıcıların gelirleri ile SMS reklama yönelik tutumları arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Yani H3 hipotezi tüm boyutlar açısından reddedilmiştir.
H4’e göre, “Tüketicilerin SMS alma sıklıkları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında
anlamlı bir ilişki vardır” ifadesi dört tutum boyutu açısından Spearman Korelasyon analizi ile test
edilmiştir. Analiz sonucunda cevaplayıcıların SMS reklam alma sıklıkları ile SMS reklama
yönelik tutumları arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.

Yani H4

hipotezi tüm boyutlar açısından reddedilmiştir.
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H5’e göre, “Tüketicilerin SMS gönderme sıklıkları ile SMS reklamlarına yönelik tutumları
arasında anlamlı bir ilişki vardır” ifadesi dört tutum boyutu açısından Spearman Korelasyon
analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda cevaplayıcıların SMS reklam gönderme sıklıkları ile
SMS reklama yönelik tutumları arasında suistimal etme, eğlendirme ve kişiselleşme boyutları
açısından istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilmemişken, bilgilendirme boyutunda
istatistikî açıdan anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Yani H5 hipotezinin

bilgilendirmeyle ilgili alt hipotezi kabul edilirken, diğer boyutlarla ilgili hipotezler reddedilmiştir.
H6’a göre, “Tüketicilerin SMS reklamı alınca ne yaptıkları ile SMS reklamlarına yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır” ifadesi dört tutum boyutu açısından Spearman
Korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda cevaplayıcıların SMS reklamı alınca ne
yaptıkları ile SMS reklama yönelik tutumları arasında bilgilendirme, eğlendirme ve kişiselleşme
boyutları açısından istatistikî açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, suistimal
etme boyutunda istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Yani H6 hipotezi
suiistimal etme boyutu hariç, diğer boyutlar açısından kabul edilmiştir.
H7’e göre, “Tüketicilerin SMS reklamın ne kadarını okudukları ile SMS reklamlarına yönelik
tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır” ifadesi dört tutum boyutu açısından Spearman
Korelasyon analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda cevaplayıcıların SMS reklamın ne
kadarını okudukları ile SMS reklama yönelik tutumları arasında bilgilendirme, eğlendirme ve
kişiselleşme boyutları açısından istatistikî açıdan anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilirken, suiistimal etme boyutunda istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Yani
H7 hipotezi suiistimal etme boyutu hariç, diğer boyutlar açısından kabul edilmiştir.
Tablo 3. 4. Hipotez Sonuçları
H1 Cinsiyet

t

p

k.k

p

0,329

H4 SMS Reklam
alma
Bilgilendirme

Bilgilendirme

0,978

-0,092

0,120

Eğlendirme

0,854

0,394

Eğlendirme

-0,102

0,081

Kişiselleştirme

1,198

0,232

Kişiselleştirme

-0,031

0,593

Suiistimal

-0,123

0,902

Suiistimal

-0,067

0,253

H2 Yaş

k.k

p

k.k

p

Bilgilendirme

-0,044

0,456

H5 SMS Reklam
gönderme
Bilgilendirme

0,139

0,018

Eğlendirme

-0,047

0,421

Eğlendirme

0,015

0,804

Kişiselleştirme

0,019

0,747

Kişiselleştirme

0,075

0,202
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Suiistimal

-0,052

0,370

Suiistimal

0,073

0,209

H3 Gelir

k.k

p

H6 Ne yaptıkları

k.k

p

Bilgilendirme

0,000

0,999

Bilgilendirme

0,414

0,000

Eğlendirme

0,015

0,804

Eğlendirme

0,421

0,000

Kişiselleştirme

0,034

0,562

Kişiselleştirme

0,237

0,000

Suiistimal

-0,038

0,511

Suiistimal

0,078

0,184

H7 Ne kadarını
okuduğu
Bilgilendirme

k.k

p

0,329

0,000

Eğlendirme

0,368

0,000

Kişiselleştirme

0,168

0,004

Suiistimal

0,043

0,462

4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Mobil telefonların popülerliğindeki artış ile beraber, SMS potansiyel tüketicilere ulaşmada daha
da öne çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak genç nüfus tarafından tercih edilen gelişmiş teknolojilere
sahip cep telefonları sayesinde pazarlamacılar, reklamlarını etkin olarak yapacakları bir mecraya
daha kavuşmuşlardır. Mersin’deki üniversitelerde okuyan ve cep telefonu sahibi Y kuşağı
tüketicilerinin SMS reklamlarına karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik yapılan bu
çalışmadaki

çıkarımlar

şu

şeklide

değerlendirilebilmektedir:

Araştırmaya

katılan

öğrencilerin%61’i cep telefonunu en çok konuşmak amaçlı kullanırken, %34’ü SMS amaçlı
kullanmaktadır. Katılımcıların SMS reklama karşı olan tutumları dört ana faktör altında
toplanmıştır. Bulunan faktörler bilgilendirme, eğlendirme, kişiselleştirme ve suistimal etme
olarak isimlendirilmiştir. Çalışmaya katılanların SMS reklâmlarına karşı genel tutumlarının
olumsuza yakın olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılanlar SMS reklamların kendilerine göre
kişiselleştirilmesini (isme özel gelmesi vb.) ve bilgilendirici olmasını istemektedirler.
Çalışmada belirlenen hipotezlerden demografik özelliklere ait olan (yaş, cinsiyet ve gelir)
hipotezlerde, sonuçlarda görüldüğü üzere, bir ilişki söz konusu değildir. Katılımcıların SMS
reklam alma sıklıkları ile SMS reklama yönelik tutumları arasında da anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir. Cevaplayıcıların SMS gönderme sıklıkları ile SMS reklam aldıklarındaki
tutumları ile ilgili kurulan hipotezlerin bilgilendirmeye yönelik boyutu anlamlı çıkmıştır. SMS
reklam alınca ne yaptıkları ve reklamın ne kadarını okudukları ile tutumları arasındaki ilişki ise
suiistimal boyutu hariç anlamlı çıkmıştır. Yani SMS reklamı hemen okuyanların ya da mesajın
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tamamını okuyanların diğer tüm katılımcılardan daha olumlu bir tutuma sahip oldukları
görülmüştür.
Literatürde son yıllarda yapılan SMS reklama yönelik tutum araştırmalarında çoğunlukla
tüketicilerin bu konudaki olumsuz tutumları göze çarpmaktadır. Bu pilot araştırmanın sonuçları
da bu konuda literatürü desteklemektedir. Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin kısa mesaj
reklâmcılığına karşı olumlu tutum sergileyebilmeleri için mobil reklam kampanyaları hazırlayan
işletmelerin, SMS reklamları hazırlarken bilgilendirme ve eğlence öğelerine önem vermeleri ve
gönderdikleri mesajları kişiselleştirmeleri gerekmektedir. Gelişen mobil teknolojiler ile zengin
içerikli reklâm mesajlarının bilgilendirme ve kişiselleştirme özellikleri yükselecek, suistimal
etme özellikleri azalacaktır.
Bundan sonraki çalışmalarda; hedef müşterilerin mobil reklamlara karşı tutumları daha büyük ve
farklı örneklemler üzerinde araştırılıp mobil reklam araçlarına yönelik en olumlu tutuma sahip
mobil telefon kullanıcılarının demografik özellikleri belirlenebilir. Hatta demografik özelliklere
ek olarak tutum ve yaşam biçiminin birlikte kullanıldığı çalışmaların yapılması daha detaylı
sonuçlar verebilecektir.
Ayrıca ileriki çalışmalarda mobil pazarlamanın yeni platformlarına (EMS (Geliştirilmiş mesaj
servisi), MMS (Çoklu medya mesaj servisi), WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü), GPRS
(Paket Anahtarlamalı Radyo Hizmeti), EDGE (Küresel Gelişme için Geliştirilmiş Data Hızları)
ve mobil internet, (3G vb.) yönelik tüketici tutumlarını ortaya çıkarmanın pazarlamacılar ve
akademisyenler açısından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
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Özet
Son yıllarda mobil iletişim pazarının hızla büyümesi, bu mecrayı pazarlama faaliyetleri için
elverişli bir kanal haline getirmiştir. Ancak mobil pazarlama uygulamalarının etkin olabilmesi
için tüketicilerin bu tür faaliyetlere yaklaşımının derinlemesine incelenmesi gerekir. Bu amaçla
bu çalışmada İstanbul’da yaşayan ve çoğunluğu 18-35 yaş aralığında bulunan genç ve gençyetişkin 350 mobil telefon kullanıcısından anket yoluyla veri toplanmıştır. Anket, kolayda
örnekleme yöntemiyle, İstanbul’daki çeşitli üniversitelerde eğitim gören ve çoğunluğu yüksek
lisans öğrencisi olan kullanıcılara ulaşılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada bu tüketicilerin
mobil uygulamalara yönelik tutumu ve bu mecrada gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerinin
çeşitli özelliklerine verdikleri önem derecesi incelenmiştir. Ayrıca kullanıcılar farklı
uygulamalara yönelik tutumları açısından kümeleme analizi yoluyla fırsatçılar, reklam
düşmanları ve kolaylık arayanlar olmak üç gruba ayrılmış ve bu segmentler arasındaki
davranışsal farklar incelenmiştir. Bulgular, fırsatçıların genel olarak tüm mobil uygulamalara
diğer gruplara kıyasla daha olumlu yaklaştıklarını göstermektedir. Diğer yandan, reklam
düşmanları mobil pazarlama faaliyetlerinin hemen hemen tümüne belirgin şekilde olumsuz
yaklaşmaktadır. Kolaylık arayanlar ise yaşamı kolaylaştıran mobil uygulamalara olumlu
bakmakta ancak çeşitli SMS uygulamaları ya da marka iletişim faaliyetlerine karşı kayıtsız
kalmaktadır.
Anahtar Kelimeler: mobil pazarlama, mobil uygulamalar, kümeleme analizi
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CONSUMERS’ APPROACH TOWARD VARIOUS MOBILE MARKETING
ACTIVITIES
Abstract
In recent years, the rapid growth of the mobile communication market has turned it into a suitable
channel that can be used for various marketing activities. However, in order to achieve
effectiveness in mobile marketing applications, consumers’ approach toward such activities
should be closely investigated. For this purpose, in this study, data has been collected through a
questionnaire from 350 mobile phone users living in Istanbul who belong mostly to the 18-35 age
interval, representing a young and young-adult population. Through convenience sampling, the
questionnaire has been conducted with students at various universities in Istanbul most of whom
are at the graduate level. With this data, consumers’ approach toward various mobile applications
and the importance they attach to numerous attributes of the activities realized in this medium
have been studied. Furthermore, respondents have been classified into three groups through
cluster analysis according to the differences in their dispositions toward various mobile
marketing activities as opportunists, advertising enemies and convenience seekers and the
behavioral differences in these clusters have been presented. Findings show that opportunists
have a relatively more positive attitude toward various mobile applications compared to the other
groups. On the other hand, advertising enemies display a distinctively negative attitude toward
nearly all mobile marketing activities. Finally, convenience seekers are fond of mobile
applications that make their lives easier in general but stay ignorant toward SMS-based and brand
communication activities.
Keywords: mobile marketing, mobile applications, cluster analysis

Giriş
Son yıllarda bir yandan iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler, diğer yandan özellikle
gelişmiş toplumlarda insan yaşamının genel anlamda daha hareketli ve dinamik hale gelmesi
mobil iletişim dünyasında gerçekleşen yoğun büyümeye zemin hazırlamıştır. Uluslararası
Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından yayınlanan verilere göre dünya genelinde mobil
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telefon abonelik sayısı 2000 yılında 100 kişide 12 iken, 2010 yılı itibariyle 78’e yükselmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerde 2000-2010 yılları arasında her 100 kişi için abonelik sayısı 5,5’ten
70,1’e yükselirken, gelişmiş ülkelerde bu sayılar 39,2’den 114,2’ye kadar çıkmıştır (ITU, 2011).
Türkiye’ye bakıldığında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından açıklanan ve
2011 yılının 2. çeyreğine ait olan en güncel sektör araştırması bulgularına göre, Haziran 2011
itibariyle mobil penetrasyon oranı 63,8 milyon abonelik sayısı ile %86,5’e ulaşmıştır. Bu sayı cep
telefonlarının genellikle dokuz yaş üstü kişiler tarafından kullanıldığı düşünülerek, bu yaş sınırı
üstündeki nüfus ile oranlandığında, penetrasyon oranı %103,9’a kadar yükselmektedir (BTK,
2011).
İletişim dünyasındaki bu gelişim, firmaların pazarlama uygulamalarını da yakından etkilemiş ve
mobil cihazlar tüketicilere ulaşmak için kullanılabilecek yeni bir mecra olarak yoğun biçimde
değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda bu çalışma, firmalar tarafından uygulanan çeşitli
mobil uygulama ve pazarlama faaliyetlerinin genç ve genç-yetişkin tüketiciler üzerinde ne derece
etkili olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda, İstanbul’da yaşayan ve 1835 yaş aralığında bulunan 350 mobil telefon kullanıcısından veri toplanmıştır. Çalışmada bu
veriye dayanarak:


Genç ve genç-yetişkin tüketicilerin farklı mobil uygulamalara yönelik kullanım niyetleri
araştırılmış,



Mobil uygulamaların kullanım kolaylığı, maddi avantaj sağlama, eğlenceli olma,
kişiselleştirilebilme, vs. gibi çeşitli özelliklerinin mobil kullanıcılar için ne derece önemli
olduğu belirlenmiş, ve



Çeşitli mobil uygulamalara değişik düzeyde ilgi gösteren üç ayrı tüketici segmenti
tanımlanmıştır.

Literatür Taraması
Mobil pazarlama en basit şekliyle “pazarlama iletişimi için bir mobil ortamın kullanılması”
olarak tanımlanabilir (Leppäniemi vd., 2006). Mobil Pazarlama Derneği’nin tanımına göre ise
kurumların müşterileriyle herhangi bir mobil cihaz ya da ağ aracılığıyla interaktif biçimde
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iletişim kurmalarını sağlayan faaliyetlerin bütünüdür (http://mmaglobal.com/wiki/mobilemarketing).
Konu ile ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde literatürün ağırlıklı olarak mobil pazarlama
faaliyetlerine yönelik tutum, niyet ve davranışların ölçülmesi ile ilgili çalışmalardan oluştuğu
görülmektedir. Literatürde en yaygın incelenen mobil pazarlama yöntemi ise kısa mesaj (SMS)
pazarlamacılığıdır.
Mobil pazarlama diğer tanıtım mecraları ile karşılaştırıldığında hem avantajlı hem dezavantajlı
olduğu hususlar görülebilir. Görsel ve işitsel açıdan zengin içeriğe sahip olma potansiyeli, daha
hedefli biçimde yapılabilmesi ve interaktif olabilmesi gibi olumlu özelliklerinin yanısıra,
tüketiciye çok kısıtlı içerik aktarabilmesi ve kolaylıkla insanların dikkat alanının dışında
kalabilmesi gibi olumsuz niteliklere de sahiptir (Park vd., 2008). Bu bağlamda özellikle kısa
mesaj reklamcılığı ile ilgili çeşitli araştırmalarda, mobil pazarlama faaliyetlerinin tüketiciler
tarafından benimsenmesini etkileyen çok sayıda nitelik incelenmiş ve hangi faktörün ne derece
etkili olduğuna dair çeşitli bulgular elde edilmiştir.
Scharl vd. (2005) tarafından 15 mobil pazarlama uzmanı ile yapılan derinlemesine görüşmeler
sonucunda ortaya çıkarılan modele göre kısa mesaj pazarlamacılığında başarılı olmak için en
önemli nitelikler, mesajın içeriği, kişiselleştirme olanakları, tüketici kontrolü, kullanılan teknoloji
ve doğru ürün ve segment seçimi olarak belirlenmiştir. SMS mesajlarının ilgi çekici bir fikir ya
da teklifi, anlaşılması kolay ve dikkat çekici ifadelerle sunması, zaman, yer ve tercihlere göre
kişiselleştirilmesi, tüketicinin iznine dayalı bir yaklaşımla gönderilmesi ve görsel-işitsel
teknolojiden ileri düzeyde faydalanmasının en önemli başarı faktörleri olduğu ortaya konmuştur.
Tsang vd.nin (2004) çalışmasında da SMS reklamlarının eğlenceli olması, bilgi verici olması ve
göndericisinin güvenilirliğinin tüketici tutum ve davranışlarını olumlu yönde etkilediği
belirlenmiştir. Diğer yandan, mesajın rahatsız edici bir içeriğe sahip olmasının olumsuz bir etkisi
olduğu saptanmıştır.
Merisavo vd. (2007) tarafından yapılan benzer bir araştırmada da SMS reklamlarının tüketici için
bilgi, eğlence, maddi kazanç, vb. herhangi bir fayda içermesinin en önemli başarı faktörü olduğu
belirtilmektedir. Bunun yanısıra reklamın yer ya da zamana göre özelleştirilmiş durumsal fayda
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sağlaması ve kişisel bilgilerin korunduğuna dair güven oluşturmasının da olumlu etkiye sahip
hususlar olduğu ortaya konmuştur. Aynı çalışmada SMS mesajlarının özellikle istenmeyen içerik
gibi riskler taşımasının da tüketiciler tarafından en önemli olumsuz faktör olarak görüldüğü
anlaşılmıştır.
Literatürde mobil pazarlama faaliyetlerinin birçok özelliğini birarada ele alan çalışmaların
yanısıra yalnızca belirli bir niteliği derinlemesine inceleyen örneklere de rastlanmaktadır.
Heinonen ve Strandvik (2003) tüketicilerin SMS, MMS ve e-posta reklamlarına karşı tutumlarını
yalnızca içerik (mesajın içeriğinin tüketiciye ne kadar ilgili geldiği) ve rahatsızlık verme (mesajı
bu kanalla almanın tüketiciye rahatsızlık verme derecesi) değişkenlerine bağlı olarak
incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları kullanılan iletişim kanalının iletilen mesaja uygun
bulunmasının içerikten daha önemli olduğunu göstermiştir. Cudmore ve Patton’ın (2008)
çalışmalarında da kişiselleştirilme konusu derinlemesine incelenen faktörlerden biri olmuştur.
Leppäniemi ve Karjaluoto’nun (2005) araştırmaları bu hususun tüketiciler açısından en öncelikli
özellik olduğunu göstermiştir. Xu (2006/2007) da Çin’de yaptığı araştırmada aynı bulguyu elde
etmiş, bu durumun kadın tüketiciler için özellikle daha belirgin olduğunu vurgulamıştır.
SMS reklamcılığının etkinliğinin belirlenmesine yönelik bazı çalışmalarda mesajın niteliklerinin
yanısıra tüketicilerin özelliklerinin de dikkate alındığı görülmektedir. Bauer vd. (2005) mobil
pazarlamaya yönelik tutumun belirlenmesinde mesajın belli özelliklerinin yanısıra tüketicinin
yenilikçilik ve bilgi arayıcı kişilik yapısının da önemini araştırmıştır. Ancak bulgular mesajın
özelliklerine dayalı faktörlerin kişilik özelliklerinden çok daha etkili olduğunu göstermiştir.
Mobil pazarlamaya yönelik tutumu belirlemede etkisi olan tüketici özellikleri ile ilgili
çalışmalarda en sık ele alınan değişkenin yaş olduğu görülmektedir. Park vd.nin (2008) belirttiği
gibi mobil reklamlar özellikle 30 yaşı altı genç nüfusu hedeflemektedir. Vigar-Ellis vd. (2007)
tarafından yapılan 18-24 yaş grubuna yönelik çalışmada bu segmentin SMS reklamlarına diğer
yaş gruplarına kıyasla daha olumlu tepki verdikleri doğrulanmıştır. Barwise ve Strong ( 2002) da
benzer şekilde SMS reklamcılığının etkinliğini 16-30 yaş aralığındaki bir örneklem üzerinde test
etmiş ve bu segment için etkili olduğunu göstermiştir. Genç kullanıcılar mobil ve Bluetooth
teknolojileri ile kendilerine ulaşan reklam mesajlarına daha sıcak bakmaktadır. Diğer yandan,

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 144

mesajı alma frekanslarını kontrol edebilmeyi ve bu mecranın bilgi gizliliği ve güvenliğini
sağlayabilmesinin önemini de ön planda tutmaktadırlar (Leek ve Christodoulides, 2009).
Mobil pazarlama literatüründe araştırmalar yoğun biçimde SMS reklamcılığı ile ilgili yapılmıştır.
Ancak bu kapsama giren başka reklam ve pazarlama iletişimi faaliyetleri de bulunmaktadır. Park
vd.nin (2008) çalışmasında bu faaliyetler SMS ya da MMS gibi itme stratejisine dayalı olanlar,
mobil banner’lar gibi çekme stratejisine dayalı olanlar ve zil sesi, ekran koruyucu, duvar kağıdı
ya da mobil oyunlar gibi interaktif olanlar şeklinde kategorize edilmiştir.
Türkiye’de yapılmış çalışmalara bakıldığında, Barutçu (2007) tarafından 418 mobil telefon
kullanıcısı üzerinde gerçekleştirilen araştırmaya göre tüketiciler mobil alışverişe olumlu
bakmamakta, ancak mobil pazarlamaya yönelik diğer faaliyetlere karşı pozitif bir tutum
sergilemektedir. Çalışmada bu tür faaliyetlere örnek olarak mobil reklamcılık, indirim kuponları,
eğlence hizmetleri, lokasyon-bazlı hizmetler, mobil Internet ve mobil bankacılık ele alınmıştır.
Çakır vd. (2010) de üniversite öğrencilerinin SMS reklam ve pazarlama içerikli mesajlarına sıcak
baktıklarını belirlemişlerdir. Ancak Usta’nın (2009) yine üniversite öğrencilerine yönelik bir
araştırmasında SMS reklamlarına karşı genel tutum olumsuz bulunmuş, yalnızca izinli veya
ödüllü reklamlara yönelik olumlu bir yaklaşım belirlenmiştir.
Bu çalışma Türkiye’deki mobil pazarlama literatürüne üç açıdan katkıda bulunmayı
hedeflemektedir. Bu katkılar, mobil uygulamaların çeşitli özelliklerinin tüketiciler için öneminin
anlaşılması, tüketicilerin geniş bir yelpazede ele alınan mobil pazarlama faaliyetlerine yönelik
tutumunun saptanması ve farklı uygulamalara yönelik tutumları açısından birbirlerinden ayrılan
üç davranışsal segmentin belirlenmesi yönündedir.
Kapsam ve Metodoloji
Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup betimsel olarak tasarlanmıştır. Çalışmada değişkenler
arası ilişkilerin incelenmesine dayalı bir yaklaşım bulunmamakta, ancak üç ana araştırma
sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu nedenle çalışmada bir teorik model ve hipotez seti
sunulmamıştır. Araştırmada ele alınan üç ana soru şunlardır:
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1) Tüketiciler çeşitli mobil uygulama ve pazarlama faaliyetlerine yönelik nasıl bir tutum
sergilemektedir?
2) Tüketiciler mobil uygulama ve pazarlama faaliyetlerinin çeşitli özelliklerine ne derece önem
vermektedir?
3) Çeşitli mobil uygulamalara farklı düzeyde ilgi göstererek birbirlerinden ayrılan tüketici
segmentleri belirlenebilir mi?
Araştırmanın amacı doğrultusunda, anket yoluyla İstanbul’da yaşayan ve %97’si 18-35 yaş
aralığında bulunan 350 mobil telefon kullanıcısından anket yoluyla veri toplanmıştır.
Araştırmanın anakütlesi İstanbul’da yaşayan, üniversite öğrencisi ya da mezunu genç ve gençyetişkin mobil cihaz kullanıcıları olarak tanımlanabilir. Ancak bu anakütlenin büyüklüğü
belirlenemediğinden tesadüfi olmayan bir örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Kolayda
örnekleme yaklaşımı kullanılmış ve böyle bir örneklem grubuna ulaşabilmek için veri
İstanbul’daki çeşitli üniversitelerin öğrencilerinden toplanmıştır. Veri toplama süreci ağırlıklı
olarak bu üniversitelerin birinci ve ikinci öğretim yüksek lisans programlarında eğitim görmekte
olan öğrencilere sınıflarda yüzyüze anket uygulayarak gerçekleştirilmiştir.
Örneklem olarak böyle bir profile yönelinmesinin nedeni bu yaş aralığı ve eğitim düzeyindeki
kişilerin hemen hemen tümünün mobil cihaz kullanıcısı olduğu beklentisidir. Ayrıca konu ile
ilgili literatür taramasında da belirtildiği gibi benzer araştırmalar yaygın biçimde genç ve gençyetişkin kullanıcılara yönelik olarak gerçekleştirilmektedir. Bunun nedeni, birçok ülkede nüfusun
büyük bir kısmı mobil cihaz kullansa da, mobil uygulamaları daha aktif olarak kullanma
potansiyelinin genç ve genç-yetişkin tüketicilerde olacağı düşüncesidir.
Ankette tüketicilere öncelikle demografik özellikleri ve cep telefonu kullanımları ile ilgili sorular
yöneltilmiştir. Daha sonra tüketicilere 29 farklı mobil uygulamanın herbirini kullanma
konusundaki isteklilikleri 5’li aralıklı bir ölçek kullanılarak sorulmuştur. Ankette ele alınan çeşitli
mobil pazarlama uygulamalarından yazılı bir ifadeyle anlatılması güç olan üç tanesi sınıflarda
gösterilen kısa videolar ile örneklenmiş ve deneklerin soruları buna göre yanıtlaması istenmiştir.
Veri toplanması sırasında sınıfta video gösterimi yapılması gerektiğinden anketler yüzyüze
uygulanmıştır. Böylece yanıtlayıcılar gerektiğinde anket ile ilgili sorularını araştırmacılara
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yöneltebilmiştir. Son olarak tüketicilerin mobil uygulamaların ve pazarlama faaliyetlerinin 18
farklı özelliğinin herbirine verdikleri önem ile ilgili veri yine 5’li aralıklı bir ölçek kullanılarak
elde edilmiştir. Bu çok maddeli ölçeklerin her ikisi için de güvenilirlik testi yapılmış ve 29
maddeden oluşan mobil uygulamalar ölçeği için 0,910; 18 maddeden oluşan mobil pazarlama
uygulamalarının özellikleri ölçeği için ise 0,880 Cronbach’s Alpha değerleri elde edilmiştir.
Verilerin analizi için SPSS 19 kullanılmış, araştırma sorularının yanıtlanması için tanımlayıcı
istatistikler ve kümeleme analizinden faydalanılmıştır.
Bulgular
Bu araştırmanın verisi Tablo 1’de görülen özelliklere sahip bir örneklem grubundan elde
edilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Profili
18-23
74
(%21,1)

24-29
214
(%61,1)

Kadın
163
(%46,6)

Erkek
187
(%53,4)

Medeni
Durum

Bekar
307
(%87,7)

Evli
42
(%12)

Eğitim
Durumu

Lisans
Öğrencisi
44
(%12,6)

Aylık
Gelir

<1000 TL.
68
(%19,4)

Yaş

Cinsiyet

30-35
52
(%14,9)

36+
10
(%2,9)

Lisans
Mezunu
13
(%3,7)

Y.Lisans
Öğrencisi
279
(%79,7)

Y.Lisans
Mezunu
14
(%4)

1000-2000 TL.
108
(%30,9)

2000-3500 TL.
96
(%27,4)

>3500 TL.
78
(%22,3)

Katılımcıların %97’si 18-35 yaş aralığında yer almakta olup, araştırmada hedeflenen genç ve
genç-yetişkin profili temsil etmeye uygundur. Erkek katılımcı sayısı kadınlara kıyasla az bir
farkla daha fazla olmakla birlikte erkek-kadın oranı hemen hemen yarı yarıya sayılabilir. Genç
bir örneklem grubu sözkonusu olduğundan katılımcıların %88’i bekardır. Araştırmanın verisi
ağırlıklı olarak çeşitli üniversitelerin yüksek lisans programları öğrencilerinden toplandığından,
katılımcıların %80’i yüksek lisans öğrencisidir. Örneklem grubunun çeşitli gelir aralıklarını
temsil edecek düzeyde bir dağılım gösterdiği de görülebilir.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 147

Katılımcıların cep telefonu kullanımı ile ilgili bilgiler ise Tablo 2’de görülebilir.
Tablo 2. Katılımcıların Cep Telefonu Kullanımı Profili
Kaç yıldır cep telefonu kullanıyorsunuz?
Abone olduğunuz GSM operatörü
(Birden fazla seçenek işaretlenebilir.)

3G abonesi misiniz?

Cep telefonundan Internet’e giriyor musunuz?

≤7 yıl
66
(%18,9)

≥8 yıl
284
(%81,1)

Avea
85
(%24,3)

Turkcell
296
(%84,6)

Evet
159
(%45,4)

Hayır
191
(%54,6)

Evet
232
(%66,3)

Hayır
118
(%33,7)

Vodafone
38
(%10,9)

Görüldüğü gibi, örneklem grubunun %81’i sekiz yıldan daha uzun süredir cep telefonu
kullanmakta olup, %66’sı mobil cihazları aracılığıyla Internet’e bağlandıklarını belirtmişlerdir.
Bu profil, deneyimli ve mobil uygulamalara açık bir denek grubuna ulaşıldığının göstergesi
sayılabilir. 3G aboneliği ise %45’lik bir pay ile Internet kullanımına kıyasla biraz daha düşük
düzeydedir. Katılımcıların GSM operatörü abonelikleri incelendiğinde Turkcell’in %85,
Avea’nın %24, Vodafone’un ise %11’lik paylarla temsil edildiği görülebilir. Bazı kişilerin birden
fazla operatöre ait hattının bulunması nedeniyle abone sayılarının toplamı örneklem
büyüklüğünden fazladır.

Bu çalışmada öncelikle “Tüketiciler Çeşitli Mobil Uygulama ve Pazarlama Faaliyetlerine
Yönelik Nasıl Bir Tutum Sergilemektedir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Bu amaçla deneklere 29
farklı mobil uygulamaya yönelik tutumları sorulmuştur.

Tablo 3’teki bulgulara göre, tüketicilerin kullanmaya en istekli oldukları mobil uygulamalar cep
telefonuyla Internet’te arama yapabilmek ve yakınlarındaki çeşitli mekanları ya da sosyal
etkinlikleri görebilmektir. Bu da kullanıcıların belirgin pazarlama mesajları içeren faaliyetlere
kıyasla yaşamlarını kolaylaştıran uygulamalara daha sıcak baktıklarını göstermektedir. Bunun
hemen ardından gelen daha pazarlama odaklı uygulamalar arasında ise tüketicilerin en çok sanal
gerçeklik ve advergame gibi eğlenceli faaliyetlere ilgi gösterme potansiyeli taşıdıkları
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belirlenmiştir. Diğer yandan kullanıcılar yakınlarındaki, hatta o an alışveriş yapmakta oldukları
yerdeki indirim ve kampanyalardan haberdar edilmeye de sıcak bakmaktadırlar. Bu bulgu mobil
pazarlama uygulamalarında mekan-bazlı faaliyetlere odaklanılmasının önemini vurgulamaktadır.
Ayrıca, tüketiciler müşterisi oldukları firmaların yeni ürün ve kampanyalarını takip etmeye
yönelik uygulamalara da olumlu yaklaşmaktadır. Bu da firmaların mobil pazarlamayı mevcut
müşteri portföylerine yönelik uygulamalar için kullanmalarının daha uygun olacağını
düşündürmektedir. Son olarak, müşterilerin markaların kampanyalarıyla ilgili sesli mesajlar, cep
telefonuyla Internet kullandıkları ya da görüntülü görüşme yaptıkları sırada reklam görmek gibi
uygulamalara ilgi göstermedikleri görülmektedir. Özetle, tüketiciler kısa vadede kendilerine
belirgin fayda sağlayan ya da eğlence niteliği taşıyan mobil pazarlama uygulamalarını tercih
etmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Çeşitli Mobil Uygulamalara ve Pazarlama Faaliyetlerine Yönelik Tutumu
Ort. S.Sp.
Cep telefonundan Internet’te arama yapmak
4,26 0,90
Yakınımdaki kafe, restoran, eczane, vb. yerleri görebilmek
3,99 0,96
Yakınımdaki etkinlik, sosyal aktivite, vb. olayları görebilmek
3,90 0,99
Sanal gerçeklik uygulamaları (Ikea ve Mini Cooper videoları)
3,79 1,04
Yakınımdaki indirim, kampanya, vs. olan yerleri görebilmek
3,62 1,13
Müşterisi olduğum firmaların yeni ürünlerini, kampanyalarını, 3,37 1,18
vs. kendi telefonumdaki özel bir uygulamayla takip edebilmek
Alışveriş yapmakta olduğum mağazanın kampanyalarını 3,34 1,24
bildiren SMS almak
Bir markanın düzenlediği bir aktiviteyi bildiren SMS almak
3,25 1,23
Advergame uygulamaları (Pepsi ve Burger King videoları)
3,09 1,19
Alışveriş yaparken kontör, SMS, vs. kazandıran markayı tercih 3,09 1,17
edebilmek
Müşterisi olduğum mağazaların kampanyalarını bildiren SMS 3,06 1,29
almak
Bir markanın uygulamasını cep telefonuma indirmek
2,99 1,18
Müşterisi olduğum hizmet kuruluşlarının kampanyalarını 2,98 1,27
bildiren SMS almak
Müşterisi olduğum mağazaların yeni ürün ve hizmetlerinin 2,93 1,27
tanıtımını bildiren SMS almak
Cep telefonundan ilginç reklam videoları paylaşmak
2,92 1,21
Belli bir markaya ait olmayan bir uygulamayı indirmek
2,91 1,19
Müşterisi olduğum hizmet kuruluşlarının yeni ürün ve 2,91 1,23
hizmetlerinin tanıtımını bildiren SMS almak
Ücretsiz uygulamalar karşılığında reklam görmek
2,85 1,18
Bazı uygulamaları kullanırken kontör, dakika, SMS, vs. 2,70 1,24
kazandıracak reklamların çıkması
Katıldığım bir kampanyayla ilgili sesli mesaj almak (Lipton 2,69 1,20
videosu)
Markaların cep telefonu oyunlarını indirmek ve oynamak
2,53 1,15
İsmime özel hazırlanmış bir SMS veya banner görmek
2,51 1,18
Markaların cep telefonum üzerinden reklam yapması
2,48 1,28
Bir markanın kampanya ya da tanıtımını bildiren sesli mesaj 2,47 1,16
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almak (Lipton videosu)
Görüntülü görüşme esnasında reklam görmek
Kontör, SMS, vs. karşılığında telefonumda standart çalma sesi
yerine bir markanın reklam müziğinin çalması
Uygulamalarımın reklamsız olması için ücret ödemek
Cep telefonundan Internet kullanırken reklam görmek
Cep telefonundan Internet kullanırken çıkan reklamlara
tıklamak

2,46
2,39

1,19
1,25

2,30
2,04
1,98

1,11
0,96
1,07

1: Kesinlikle Katılmıyorum………………..5-Kesinlikle Katılıyorum

Çalışmada “Tüketiciler Mobil Uygulama ve Pazarlama Faaliyetlerinin Çeşitli Özelliklerine
Ne Derece Önem Vermektedir?” sorusuna da yanıt aranmaktadır. Bu amaçla deneklere Tablo
4’te görülen özelliklerin herbirini ne derece önemli buldukları sorulmuştur.
Tablo 4. Katılımcıların Mobil Pazarlama Uygulamalarının Özelliklerine Verdiği Önem
Kişisel bilgilerimin gizliliğini koruması
İsteğim dışında gönderilmemesi
Rahatsız edici sıklıkta karşıma çıkmaması
Kullanımının kolay olması
Kolay anlaşılır olması
Yaşamımı kolaylaştırması
İleri teknoloji ile hazırlanmış olması
Ekonomik olarak daha avantajlı seçimler yapmama yardımcı olması
Başka biçimde halledemeyeceğim bir işi yapmamı sağlaması
Ücretsiz ya da ücretinin düşük olması
Eğlenceli olması
Beni bir tüketici olarak bilgilendirmesi
Daha bilinçli tüketim kararları vermemi sağlaması
Bana teknolojiye hakim olduğumu hissettirmesi
Yeni ürün ya da hizmetleri keşfetmeme yardımcı olması
Sosyal ağlarla (Facebook, Twitter, vb.) entegre olması
Bana özel geliştirilmiş olması
Birçok insan tarafından kullanılıyor olması

Ort.
4,69
4,62
4,60
4,48
4,46
4,35
4,24
4,20
4,16
4,15
4,12
4,12
4,10
4,03
4,00
3,72
3,66
3,23

S.Sp.
0,63
0,65
0,64
0,69
0,68
0,80
0,81
0,83
0,90
0,90
0,86
0,89
0,87
0,95
0,86
1,14
1,09
1,11

1:Hiç Önemli Değil………………..5: Çok Önemli

Bu tabloda görülen bulgulara göre kullanıcılar en çok bilgi gizliliği ve izinsiz uygulamalara
maruz kalmama konularında hassasiyet göstermektedir. Bunun hemen ardından, karşılaşılan
uygulama ya da pazarlama faaliyetinin kolaylığı ve yaşamı kolaylaştırması, teknolojik zenginliği
ve eğlenceli olması, ekonomik olması ve tüketiciyi bilgilendiren nitelikler taşıması gelmektedir.
Ancak bu uygulamaların benimsenmesinde sosyal ağlarla entegrasyon, kişiselleştirme veya
başkaları tarafından yaygın olarak kullanılıyor olmaları gibi sosyal faktörlerin etkisinin diğer
hususlara kıyasla oldukça düşük önem derecesine sahip olduğu görülmektedir.
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Bu araştırmada yanıt aranan son soru “Çeşitli Mobil Uygulamalara Farklı Düzeyde İlgi
Göstererek Birbirlerinden Ayrılan Tüketici Segmentleri Belirlenebilir mi?” şeklinde
kurgulanmış olup, bu soruyu yanıtlamak amacıyla kümeleme analizi kullanılmıştır. Kümeleme
analizinde hiyerşik ya da hiyerarşik olmayan yöntemler kullanılabilir. Hiyerarşik yaklaşımda
örneklemdeki tüm denekler arasındaki uzaklıkların dikkate alındığı bir kümeleme yöntemi
kullanılmaktadır. Örneklem büyüklüğü arttıkça bu yöntemi kullanmak zorlaşmakta ve hiyerarşik
olmayan yöntemler tercih edilir hale gelmektedir. Hiyerarşik olmayan K-ortalamalı kümeleme
metodunda örneklemin bölüneceği grup sayısı araştırmacı tarafından baştan belirlenir ve analiz
örneklemin çeşitli değişkenler açısından birbirinden maksimum derecede farklılaşan grupların
oluşturulması şeklinde gerçekleştirilir.
Bu çalışmada 350 kişilik bir denek grubu olduğundan hiyerarşik olmayan yaklaşımın daha uygun
olduğu düşünülerek K-ortalamalı kümeleme analizi kullanılmıştır. İki, üç ve dört grup için
denenen analizde en belirgin ve anlamlı farklılıklar üç gruplu uygulamada elde edilmiş ve bu
denemede kişilerin kümelere makul sayılarla dağıldığı da gözlemlenmiştir. Bu nedenle 11
iterasyonda sonuçlanan bu kümeleme analizinin bulguları değerlendirmeye alınmıştır. Buna göre
oluşturulan üç grubun her bir mobil uygulama ya da pazarlama faaliyetine yönelik tutumunun
ortalamasını gösteren değerler Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Kümeleme Analizinde Elde Edilen Segmentlerin Çeşitli Mobil Uygulamalara Yönelik Tutumu
Müşterisi olduğum mağazaların kampanyalarını bildiren SMS
almak
Müşterisi olduğum hizmet kuruluşlarının kampanyalarını
bildiren SMS almak
Müşterisi olduğum mağazaların yeni ürün ve hizmetlerinin
tanıtımını bildiren SMS almak
Müşterisi olduğum hizmet kuruluşlarının yeni ürün ve
hizmetlerinin tanıtımını bildiren SMS almak
Markaların cep telefonum üzerinden reklam yapması
Bir markanın düzenlediği bir aktiviteyi bildiren SMS almak
Markaların cep telefonu oyunlarını indirmek ve oynamak
Bir markanın uygulamasını cep telefonuma indirmek
Belli bir markaya ait olmayan bir uygulamayı indirmek
Uygulamalarımın reklamsız olması için ücret ödemek
Ücretsiz uygulamalar karşılığında reklam görmek
Cep telefonundan ilginç reklam videoları paylaşmak
Müşterisi olduğum firmaların yeni ürünlerini, kampanyalarını,
vs. kendi telefonumdaki özel bir uygulamayla takip edebilmek
Alışveriş yapmakta olduğum mağazanın kampanyalarını
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K1

K2

K3

3,80

1,98

2,52

3,79

1,76

2,41

3,73

1,86

2,33

3,78

1,73

2,26

3,04
3,85
2,94
3,38
3,08
2,53
3,20
3,33

1,65
2,16
1,59
1,78
1,88
1,73
1,80
1,80

2,07
2,87
2,37
2,99
3,13
2,21
2,80
2,82

3,75

1,82

3,50

3,96

1,78

3,17
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bildiren SMS almak
Yakınımdaki kafe, restoran, eczane, vb. yerleri görebilmek
Yakınımdaki indirim, kampanya, vs. olan yerleri görebilmek
Yakınımdaki etkinlik, sosyal aktivite, vb. olayları görebilmek
Cep telefonundan Internet’te arama yapmak
Görüntülü görüşme esnasında reklam görmek
Bazı uygulamaları kullanırken kontör, dakika, SMS, vs.
kazandıracak reklamların çıkması
Cep telefonundan Internet kullanırken reklam görmek
Cep telefonundan Internet kullanırken çıkan reklamlara
tıklamak
İsmime özel hazırlanmış bir SMS veya banner görmek
Alışveriş yaparken kontör, SMS, vs. kazandıran markayı
tercih edebilmek
Bir markanın kampanya ya da tanıtımını bildiren sesli mesaj
almak (Lipton videosu)
Katıldığım bir kampanyayla ilgili sesli mesaj almak (Lipton
videosu)
Kontör, SMS, vs. karşılığında telefonumda standart çalma sesi
yerine bir markanın reklam müziğinin çalması
Sanal gerçeklik uygulamaları (Ikea ve Mini Cooper videoları)
Advergame uygulamaları (Pepsi ve Burger King videoları)

4,22
4,14
4,22
4,41
2,95

3,02
1,98
2,65
3,37
1,47

4,10
3,66
4,01
4,43
2,22

3,23

1,53

2,47

2,39

1,39

1,84

2,36

1,43

1,72

3,11

1,41

2,17

3,65

1,76

2,91

3,07

1,65

2,07

3,35

1,73

2,31

3,03

1,55

1,89

4,04
3,50

2,73
2,04

3,89
2,97

Tablo 5’te gösterilen sonuçlara göre cep telefonu kullanıcıları mobil uygulama ve pazarlama
faaliyetlerine yönelik tutumlarına göre “Fırsatçılar”, “Reklam Düşmanları” ve “Kolaylık
Arayanlar” olarak üç gruba ayrılabilmektedir. Yapılan kümeleme analizine göre K1:Fırsatçılar
160 kişiyle tüm örneklemin %47’sini, K2:Reklam Düşmanları 51 kişiyle %15’ini, K3:Kolaylık
Arayanlar ise 127 kişiyle %38’ini oluşturmaktadır.
Grup farklılıkları analiz edildiğinde, Fırsatçılar’ın genel olarak tüm mobil uygulamalara diğer
gruplara kıyasla daha olumlu yaklaştıkları görülmektedir. Bu grup özellikle mekan-bazlı
faaliyetlere ve sanal gerçeklik uygulamalarına sıcak bakmaktadır. Ayrıca bu segmenttekiler
halihazırda müşterisi oldukları mağaza ya da hizmet kuruluşlarının kampanyalarının ve yeni ürün
ve hizmetlerinin tanıtımını bildiren SMS’lere olumlu yaklaşmaktadır. Dolayısıyla mobil telefon
kullanıcıları arasında mekan-bazlı tekliflere karşılık verebilecek ve müşterisi oldukları firmaların
mobil pazarlama faaliyetlerinin etkisiyle mağaza ziyareti yapma, alışveriş miktarını artırma ya da
kampanyalara karşılık verme gibi olumlu tepkiler verebilecek önemli bir çoğunluğun
bulunduğunu söylemek mümkündür. Reklam Düşmanları ise bunun tam tersi olarak mobil
pazarlama faaliyetlerinin hemen hemen tümüne belirgin şekilde olumsuz yaklaşmakta, özellikle
SMS reklamcılığının her türünü göz ardı etmektedir. Böyle bir grubun varlığı izne dayalı
yöntemlerin geliştirilmesinin önemini ve özellikle bu faaliyetlerle karşılaşmak istemeyen
müşterilere bu yolla ulaşmamanın çok önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Son olarak
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Kolaylık Arayanlar’a bakıldığında, bu grubun doğrudan yaşamı kolaylaştırmaya yönelik mobil
uygulamalara olumlu baktıkları ancak çeşitli SMS uygulamaları ya da marka iletişim
faaliyetlerine büyük ölçüde kayıtsız kaldıkları görülmektedir. Bu segmentin de yalnızca mekanbazlı uygulamalara sıcak bakması, firmaların bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerektiğinin
önemli bir göstergesidir.
Sonuç
Mobil pazarlama uygulamaları düşük maliyetle geniş hedef kitlelere ulaşılabilmesi ve tüketiciye
etkileşimli mesajlar gönderilebilmesi açısından firmalar tarafından yaygın biçimde kullanılmaya
başlanmıştır. Özellikle genç tüketiciler bu yöntemle cezbedilebilecek önemli bir segment olarak
görülmektedir. Ancak literatürdeki çalışmalarda da görüldüğü gibi mobil pazarlama
faaliyetlerinin etkinliği doğru içeriğin kullanılması, iletilen mesajların bu kanala uygun olması,
izne dayalı biçimde gerçekleştirilmesi, ilgi çekici, eğlenceli ve bilgilendirici olması gibi birçok
faktörle ilgilidir. Bu nedenle tüketicilerin mobil uygulamalara yönelik tutumlarının araştırılması
ve ilgili stratejilerin buna göre geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu araştırmada İstanbul’da yaşayan 350 genç ve genç yetişkin mobil cihaz kullanıcısından veri
toplanmıştır. Araştırmanın bulguları tüketicilerin mobil uygulamalarla ilgili en önemli
çekincelerinin bilgi gizliliğinin ihlali ve izinsiz gönderilme hususları olduğunu göstermektedir.
Bu nedenle firmalar yalnızca cep telefonu numarası bilgisini kendi rızasıyla firmaya iletmiş olan
tüketicilere ulaşma konusunda hassas davranmalıdır. Bunun yanısıra mesajlarda içeriğin çok
önemli olduğu, eğlenceli, ileri teknoloji içeren ve bilgilendirici içeriğin tüketicinin dikkatini
çekme potansiyelini taşıdığı görülmektedir. Bu nedenle firmalar mobil pazarlama faaliyetlerinde
teknoloji kullanımını artırmalı, salt metne dayalı bir yaklaşım yerine sanal gerçekli, görsel ve
işitsel zenginlik gibi özellikler içeren uygulamalar geliştirmelidir.
Kullanıcıların çeşitli mobil uygulama ve pazarlama faaliyetlerine yaklaşımı incelendiğinde
mekan-bazlı ve gerçek-zamanlı hizmetlerin büyük potansiyel taşıdığı görülmektedir. Bunun
yanısıra tüketiciler halihazırda müşterisi oldukları firmalardan gelen mobil mesajlara sıcak
bakmaktadır. Dolayısıyla mobil iletişimin müşteri kazanmaktan çok, mevcut iletişim programına
entegre biçimde ve kayıtlı müşteri portföyüne yönelik destekleyici bir yapıda tasarlanması
önerilebilir.
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Sonuç olarak bu uygulamaların özellikle genç kesim için belli bir potansiyel taşımaktadır. Ancak
e-posta iletişiminde ilk yıllarda yaşandığı gibi, izinsiz ve rahatsız edici frekanslarla iletilen,
güvenilmez içeriğe sahip ve tüketiciye değer iletmeyen mesajlarla mobil mecranın etkisiz hale
gelmesi engellenmelidir. Doğru tüketiciye doğru yer ve zamanda doğru uygulamayla
ulaşıldığında ve iletişimde tüketiciye anlamlı değer sunma ve yaratıcılığa önem verildiğinde,
mobil mecranın geleceğin en verimli iletişim kanallarından biri olacağı söylenebilir.
Bu araştırmanın kısıtları değerlendirildiğinde öncelikle çalışmanın yalnızca genç ve genç-yetişkin
segment üzerinde uygulanmış olmasına dikkat çekilebilir. İlerideki araştırmalarda ergen, yetişkin
ya da ileri yaş segmentleri gibi farklı tüketici grupları ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Ayrıca bu
çalışmada ele alınan mobil pazarlama faaliyetlerinden yalnızca yazılı ifadeyle anlaşılması güç
olan üç uygulama için video gösterilebilmiş, diğerleri anketteki açıklayıcı ifadelerle sorulup
tüketicilerin kullanma potansiyeli buna göre değerlendirilmiştir. Daha sonraki araştırmalarda
deneklerin uygulamaları bizzat gördüğü çalışmalar yapılabilir.
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Pazarlama Performansının Değerlendirilmesi: Türk Firmalarında Pazarlama
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Pazarlama yöneticilerinin firma performansına yaptıkları katkıyı ölçmedeki yetersizlikleri
pazarlamanın firma içindeki konumunu ve önemini kaybetmesine sebep olmaktadır ve bundan
dolayı son yıllarda pazarlama fonksiyonu, pazarlama performansını değerlendirme ve finansal
olarak ölçülebilir olma konusunda artan bir baskı altındadır. Bu bağlamda pazarlama
performansının ölçümü için uygun ölçüm araçlarının neler olduğu hem uygulamacılar hem de
akademisyenler tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, i) Türk firmalarının
pazarlama performansını değerlendirmede hangi ölçütleri önemsediğini ortaya koymak, ii)
firmanın içinde bulunduğu sektör ve içinde bulunulan pazarın dinamizmi gibi unsurların ölçüt
seçimine etkisi belirlemek, iii) performans değerlendirmede önem verilen ölçütler ile firmanın
müşteri ve finansal performansı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. 145 firmadan elde edilen
verilerle yapılan analiz sonuçlarına göre, en çok önem verilen ölçütler, müşteri memnuniyeti,
müşterinin algıladığı kalite gibi müşteri duygu düşünceleri ile ilgili ölçütlerdir. Yenilikçilik,
ekonomik katma değer, müşterinin hayatboyu değeri en az önem verilen ölçütlerdir. Ölçütlere
verilen önem ile firmanın müşteri performansı arasında bir ilişki olduğu ancak firmanın finansal
performansı arasında bir ilişkinin olmadığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Performansı, Performans Ölçümü, Pazarlama Ölçütleri.
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Marketing Performance Measurement: Marketing Metrics in Turkish Firms
Marketing’s inability to measure its contribution to firm performance leads to losing its status in
the firm, and therefore recently marketing function is under increasing pressure to evaluate its
performance and be accountable. In this context, determining appropriate metrics to measure
marketing performance is discussed by both marketing practitioners and scholars. The aim of
this study is to explore i) which metrics are considered as important to measure marketing
performance in Turkish firms, ii) effects of sectoral differences and market dynamism on metric
selection and iii) relationship between importance attached to metrics and firm performance.
Empirical evidence from a sample of 145 Turkish firms reveals that the most importance is
attached to customers’ attitudes metrics such as customer satisfaction, perceived quality.
Economic value added and customer lifetime value are the least important metrics in
performance evaluation. There is significiant relationship between importance attached to
metrics and firm’s customer performance, but no relationship between metrics and firm’s
financial performance.
Key Words: Marketing Performance, Performance Measurement, Marketing Metrics.
GİRİŞ
Son otuz yılda, pazarlama fonksiyonu ve bu fonksiyonun yönetiminde önemli değişmeler
gözlenmektedir (Webster, 2005; Webster v.d., 2005; Moorman ve Rust, 1999; Webster, 1992).
Çevresel faktörlerdeki değişimler ve organizasyondaki içsel gelişmeler, pazarlama bölümlerinin
varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği ve eğer sürdürecekse ne şekilde sürdüreceği konusuna
yönelik soruların artmasına sebep olmaktadır (Thomas ve Gupta, 2005; Piercy ve Cravens,
1995). Pazarlama yöneticilerinin firma performansına yaptıkları katkıyı ölçmedeki yetersizlikleri
pazarlamanın firma içindeki statüsünü kaybetmesine sebep olmaktadır (O’Sullivan ve Abela,
2007; Lehmann 2004; Webster v.d., 2005). Brookes v.d. (2004) de pazarlama uygulamalarındaki
en önemli 5 değişim eğiliminden birinin finansal ölçülebilirlik olduğunu belirtmiştir. Pazarlama
performansının değerlendirilmesi yönetim için temel işlerden birisi olmasına karşın bunu
gerçekleştiren işletme sayısı oldukça azdır (Ambler, 2000; CMO Council, 2004). Bundan dolayı
son yıllarda pazarlama fonksiyonu finansal ölçülebilir olma konusunda artan bir baskı altındadır
(Ambler 2003; CMO Council, 2004; Rust v.d. 2004; Woodburn 2004; Seth ve Sisodia 2002). Bu
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bağlamda pazarlama performansının ölçümü için uygun ölçüm araçlarının neler olduğu hem
uygulamacılar hem de akademisyenler tarafından tartışılmaktadır (Frösen, 2008; Lenskold,
2007; Patterson, 2007; Ambler 2006; Grönholdt ve Martensen, 2006).
Bu çalışmanın amacı, i) Türk firmalarının pazarlama performansını değerlendirmede hangi
ölçütleri önemsediğini ortaya koymak, ii) firmanın içinde bulunduğu sektör ve içinde bulunulan
pazarın dinamizmi gibi unsurların ölçüt seçimine etkisi belirlemek, iii) performans
değerlendirmede önem verilen ölçütler ile firmanın genel performansı arasındaki ilişkiyi ortaya
çıkarmaktır. Bir sonraki bölümde, çalışma konusunun geçmişi ve kavramsal çerçevesi ortaya
konulmaktadır. Sonra, çalışma kapsamında yapılan saha çalışmasının yöntemi anlatılmaktadır ve
saha çalışmasından elde edilen bulgular sunulmaktadır. Sonuç ve öneriler bölümünde ise elde
edilen bulgular tartışılmakta, uygulamacılara öneriler ve çalışmanın kısıtları yeralmaktadır.
YAZIN TARAMASI
Pazarlama ölçütleri, üst yönetimin düzenli olarak gözden geçirdiği, pazarlama ve pazarlamanın
kurumsal performans ile olan ilişkisine dair finansal veya pazardan elde edilen içsel ve dışsal
kantitatif performans göstergeleridir (Ambler, 2003; Ambler v.d., 2001). Performans ölçütleri,
finansal olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir. Finansal ölçütler genellikle pazarlama
performansını ölçmede kullanılan ölçütler arasında ilk sırada yer almaktadır (Ambler, 2000;
Clark, 1999; Eccles, 1991; Sevin, 1965). Karlılık, satışlar ve nakit akışı pazarlama
performansının değerlendirilmesinde uzun zamandır sıklıkla kullanılan finansal ölçütlerdendir.
Nakit akışının ve karlılığın öncülü olarak kabul edilen pazar payı da hem akademisyenler hem
uygulamacılar tarafından en çok kullanılan ölçütlerdendir (Ambler v.d., 2001).
Pazarlama verimliliğinin değerlendirilmesi ve pazarlama ölçütlerinin kullanımına ve ölçütlere
verilen önemle ilgili çeşitli ülkelerde çalışmalar yapılmıştır. Ambler v.d. (2001) İngiltere’de
hangi ölçütlerin kullanıldığını ve hangi ölçütlere önem verildiğini belirlemeyi amaçlayan bir
araştırma yürütmüştür. Finansal performans değerlendirme ölçütleri İngiliz yöneticilerin
pazarlama performansını değerlendirmede en çok önem verdikleri ölçüt kategorisi olmuştur.
Yenilikçilik ise en az önemsenen ölçüt grubu olmuştur. Benzer bir çalışma Ambler ve Xiucun
(2003) tarafından Çin’de yapılmıştır. Çin’de en çok önemsenen ölçütler, marka bilinirliği,
memnuniyet gibi müşterilerin duygu ve düşüncelerini yansıtan ölçütler olmuştur. Eusebio v.d.
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(2006) İspanya’da yaptıkları çalışmada, en çok önem verilen ölçütlerin, elde edilen müşteri
sayısı, müşteri memnuniyeti ve sadakati gibi müşteri davranışlarını gösteren ölçütler olduğunu
bulgulamışlardır. Frosen (2008) Finlandiya’da yürüttüğü çalışmada, İngiltere’deki gibi, finansal
ölçütlerin en çok kullanılan grup olduğunu bulmuştur. Farley v.d. (2008) Vietnam’da yaptıkları
çalışmada, kanal memnuniyeti, kanal karlılığı, reklam ve yeni ürün gibi geleneksel ölçütlerin en
çok kullanılan ölçütler olduğunu saptamışlardır. Nwokah (2009), Nijerya’da en çok önem
verilen ölçüt kategorisini yenilikçilik, en az önem verilen kategoriyi ise müşteri duygu ve
düşünceleri olarak bulgulamıştır.
YÖNTEM
Ölçekler
Pazarlama performansının ölçümünde kullanılan ölçütleri belirlemek için; Ambler v.d. (2004)
tarafından ölçütlerin kullanımı ve ölçütlere verilen önemi saptamak üzere ortaya atılan ve
doğrulanan 19 maddelik ölçüt listesi temel alınmıştır. Pazarlama performansının ölçümünde
yaygın olarak kullanılan ölçütlerden oluşan bu listeye, literatürde önem kazandığı vurgulanan
(Seggie v.d., 2007) ve diğer çalışmalarda da (örn., Frösen, 2008) listeye dahil edilen Müşterinin
Hayatboyu Değeri (CLV), Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Yatırımın Geri Dönüşü (ROI)
değişkenleri de eklenerek 22 maddeden oluşan nihai ölçüt listesi elde edilmiştir. Firmanın içinde
bulunduğu pazardaki müşteri tercihlerinde, rakiplerin stratejilerinde, ürün özelliklerinde ve
teknolojideki değişim hızı 1= Çok az, 5= Çok yüksek şeklinde beşli Likert ölçeği kullanılarak
ölçülmüştür (Yılmaz v.d., 2005). Firmanın genel performansını ölçmek için ise; firmanın müşteri
memnuniyeti, müşteri sadakati, satışlar, karlılık, pazar payı, maliyet değişkenleri açısından
rakiplere göre durumu, 1= Çok Daha Kötü, 5= Çok Daha İyi şeklinde beşli Likert ölçeği ile
ölçülmüştür (Verhoef ve Leeflang, 2009). Firmanın içinde bulunduğu sektörü belirlemek için ise
“Firmanız sektörel olarak hangisine en yakındır?” sorusu sorularak cevaplayıcıdan “perakende,
nihai tüketici ürünleri, nihai tüketici hizmetleri, endüstriyel ürünler, endüstriyel hizmetler”
seçeneklerinden birini seçmesi istenmiştir. Ayrıca örneklemin demografik detayları hakkında
bilgi edinmek için firmanın büyüklük göstergeleri olarak çalışan sayısı ve yıllık cirosu
sorulmuştur.
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Örneklem ve Veri Toplama
Çalışmanın hedef evreni, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2009 yılında ilan edilen
Türkiye’nin en büyük 1000 şirketi ve Capital Dergisi tarafından 2009 yılında açıklanan
Türkiye’nin en büyük 500 özel şirketi içinde yer alan (fakat İSO 1000 içinde yeralmayan)
şirketler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın saha verilerinin toplanmasında e-mail ve web temelli
veri toplama yöntemi kullanılmıştır. E-posta yoluyla toplam 1111 firmadan 2415 kişiye ayrı ayrı
e-posta yollanmıştır. Kendilerine ulaşılan ilgili kişilerden toplam 145 adet geri dönüş
sağlanmıştır. Geri dönüş oranı % 6 olmuştur. İnternet üzerinden yapılan çalışmalarda yanıt
oranının düşük olduğu bilinmektedir (Bech ve Kristensen, 2009). Ayrıca, çalışmada firmaların
üst düzey yöneticilerinin hedeflenmiş olması da yanıt oranının düşük olmasının diğer bir sebebi
olarak gösterilebilir (Baruch, 1999).
Katılımcıların yaklaşık yarısı (% 49,6) nihai tüketici malları ve hizmetleri, diğer yarısı da
endüstriyel mallar ve hizmetler üreten firmalardandır. Örneklem nihai tüketici ve endüstriyel
müşteri bağlamında bir denge durumuna sahiptir. Katılımcıların % 60’ı pazarlama, satış ve ticari
işler bölümünden, yaklaşık % 10’u muhasebe, finans veya mali işler bölümünden, yaklaşık %
10’u halkla ilişkiler veya kurumsal ilişkiler bölümü gibi diğer bölümlerden, yaklaşık % 20’si ise
üst yönetimdendir. Çalışmaya katılanların büyük bölümünün pazarlama yöneticilerinden
oluşması benzer çalışmalarda da (Moorman ve Rust 1999; Verhoef ve Leeflang, 2009) görülen
bir durumdur. Diğer taraftan katılımcıların % 73’ü, yönetim kurulu üyesi, direktör, koordinatör,
genel müdür, müdür, müdür yardımcısı gibi yönetici rolündeki çalışanlardan oluşmaktadır.
SONUÇLAR
Ölçütlere Verilen Önem
Müşteri memnuniyeti, Türkiye’de pazarlama performansının değerlendirilmesinde 22 pazarlama
ölçütü içerisinde en çok önem verilen ölçüttür. Memnuniyetin yanısıra müşterinin algıladığı
kalite ve müşteri ihtiyaçlarına uygunluğu içeren müşteri duygu ve düşünceleri kategorisinin ise
en çok önem verilen kategori olduğu görülmüştür. Satışlar, karlılık, brüt karın satışlara oranı gibi
temel finansal ölçütler, pazarlama performansının değerlendirilmesinde önem verilen ikinci
ölçüt kategorisidir.
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Tablo 1. Ölçütlere Verilen Önem Ortalamaları
Ölçüt Kategorileri

Ortalamalar*

Müşteri Duygu ve Düşünceleri
Temel Finansal Ölçütler
Marka Rekabetçiliği
Ticari Müşteri
Müşteri Davranışları

4,49
4,32
4,16
3,99
3,95

Yenilikçilik
İleri Finansal Ölçütler

3,61
3,45

* 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.

Marka rekabetçiliği boyutu Türkiye’de temel finansal göstergelerin ardından üçüncü sırada
yeralmaktadır. Ticari müşteriler ve yeni müşteri sayısı, müşteri sadakati, elde tutulan müşteri
sayısı, satışa dönüşen muhtemel müşteri sayısı gibi müşteri davranışları ile ilgili ölçütler
Türkiye’de

dördüncü

sırada

yer

almaktadır.

Yenilikçiliğin,

Türkiye’de

pazarlama

performansının değerlendirilmesinde en az önem verilen ve kullanılan ölçütlerden olduğu
görülmektedir.
Sektör ile Ölçütlere Verilen Önem Arasındaki İlişki
Firmanın içinde bulunduğu sektör ile hangi ölçüt kategorisine daha çok önem verdiği arasında
ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Yapılan ANOVA analizine göre, firmanın içinde bulunduğu
sektörün ölçüt kategorilerine verilen önem üzerinde etkisinin sadece Ticari Müşteri
kategorisinde istatistikî olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu açıdan üretim firmaları,
perakende ve hizmet firmalarından farklılaşarak ticari müşterilerle ilgili ölçütlere daha fazla
önem atfetmişlerdir.
Pazar Dinamizmi ile Ölçütlere Verilen Önem Arasındaki İlişki
Firmanın içinde bulunduğu pazarın ne kadar dinamik olduğu ile ölçüt kategorilerinin herbirine
verilen önem arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için doğrusal regresyon analizi
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda pazarın dinamik bir yapıya sahip olması ile sadece
Yenilikçilik kategorisi arasında anlamlı ancak zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Pazarın dinamik oluşu Yenilikçiliğe verilen önemin varyansının sadece % 12’sini
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açıklayabilmektedir. Pazarın dinamik oluşunun diğer ölçüt kategorilerine verilen önemin miktarı
üzerinde hiçbir açıklayıcı etkisinin olmadığı görülmektedir.

Tablo 2. Pazar Dinamizmi ve Ölçütler Arasındaki İlişki ile İlgili Regresyon Analizi
BAĞIMLI DEĞİŞKENLER
S. Beta
t
F
,143
1,720
2,960
Müşteri Duygu ve Düşünceleri
,038
,451
,203
Marka Rekabetçiliği
,094
1,117
1,248
Müşteri Davranışları
,003
,038
,001
Ticari Müşteri
,363
4,605
21,204
Yenilikçilik
,136
1,628
2,652
Temel Finansal Ölçütler
,121
1,437
2,064
İleri Finansal Ölçütler

Adj. R2
,014
-,006
,002
-,007
,125
,012
,008

P
,088
,653
,266
,970
,000
,106
,153

Ölçütlere Verilen Önem ile Firma Performansı Arasındaki İlişki
Yapılan çoklu regresyon analizinde ölçütlere verilen önem ile firmanın müşteri performansı
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Tablo 3). Kullanılan ölçütlere verilen önem
müşteri performansındaki varyansın % 14’ünü açıklamaktadır. Her bir ölçüt kategorisinin
etkisine bakıldığında ise sadece Müşterinin Duygu ve Düşünceleri ve Marka Rekabetçiliği
kategorilerinin müşteri performansı ile anlamlı bir ilişkisinin olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Ölçütler ve Firmanın Müşteri Performansı Arasındaki İlişki ile İlgili Regresyon Analizi
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER
S. Beta
T
,216
2,308
Müşteri Duygu ve Düşünceleri
,341
3,548
Marka Rekabetçiliği
-,153
-1,545
Müşteri Davranışları
,034
,368
Ticari Müşteri
-,040
-,429
Yenilikçilik
-,114
-1,287
Temel Finansal Ölçütler
,043
,431
İleri Finansal Ölçütler
F= 4,399
Adj. R2 = ,147
P = ,000

P
,023
,001
,125
,714
,669
,200
,667

Ölçütlere verilen önem ile firmanın finansal performansı arasında ilişki olup olmadığını ortaya
koyabilmek amacıyla yine çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizde firmanın
finansal performansı üzerinde ölçütlerden herhangi birine verilen önemin açıklayıcı etkisinin
olmadığı görülmüştür (Tablo 4).
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Tablo 4. Ölçütler ve Firmanın Finansal Performansı Arasındaki İlişki ile İlgili Regresyon Analizi
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER
S. Beta
T
P
,073
,721
,472
Müşteri Duygu ve Düşünceleri
-,006
-,055
,957
Marka Rekabetçiliği
-,124
-1,153
,251
Müşteri Davranışları
,000
,001
,999
Ticari Müşteri
,098
,979
,329
Yenilikçilik
,101
1,055
,293
Temel Finansal Ölçütler
,121
1,120
,265
İleri Finansal Ölçütler
2
F= 1,138
Adj. R = ,007
P = ,344

TARTIŞMA
Müşteriler, firmaların topladığı pazar bilgisinin en önemli unsurudur ve firma gelirlerinin asıl
kaynağı kabul edilmektedir. Birçok yönetici firmalarının müşterilerle ilgili finansal olmayan
ölçütleri uzun zamandır takip ettiklerini belirtmiştir. Ancak asıl olan, stratejilerin ve diğer
taktiksel aktivitelerin belirlenmesinde finansal olmayan ölçütlere finansal ölçütler kadar hatta
daha fazla önem vermek gerektiğidir. Bu olmadığı sürece finansal ölçütler ağır basmaya devam
edecektir (Eccles, 1991). Nitekim Gupta ve Zeithaml (2006) yöneticilerin müşterilerin önemini
bildiklerini ancak yine de çoğunlukla finansal göstergeleri kullandıklarını belirtmiştir.
Türkiye’deki

firmalarda

pazarlamanın

performansının

değerlendirilmesinde

müşterinin

memnuniyeti ilk sırada yeralmakla beraber, bunu finansal göstergelerin takip ediyor oluşu,
firmaların müşteri memnuniyetinin finansal sonuçlarını almak konusunda çok da sabırlı
olmadığı ve uzun vadeli düşünmediğini gösteriyor olabilir. Türk firmalarının müşteri duygu ve
düşüncelerine önem verdiği, ancak bunun müşteri davranışlarına nasıl yansıdığını çok
önemsemediği gözlenmektedir. Söylenebilir ki, firmalar için müşteri memnuniyeti ve müşterinin
algıladığı kalite gibi olgular çok önemli olarak belirtilse de, operasyonel süreçler içinde bu
konular yeterince ön sıralarda yer almış değildir.
Firmanın hangi sektörde yeraldığı ile hangi ölçüt kategorisine daha çok önem verildiği arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığı incelendiğinde, sadece Ticari Müşterilerle ilgili ölçütlere verilen
önemin sektöre göre değişiklik gösterdiği ve sektör değişkeninin diğer ölçüt kategorileri
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Pazar dinamizmi açısından duruma bakıldığında ise, yenilikçilik boyutuna verilen önem
üzerinde sınırlı bir açıklayıcılık gözlenmiştir. Türkiye örneğinde, pazar dinamizmi değişkeninin
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diğer ölçütlere verilen önem üzerinde ise anlamlı bir açıklayıcılığa sahip olmadığı
bulgulanmıştır.
Ölçütlere verilen önem ile finansal performans arasında anlamlı bir ilişkinin olmayışının sebebi,
firmaların müşteriler, rakipler gibi unsurlara düşünsel olarak önem veriyor oluşu, ancak bu
unsurlar ile ilgili pazar bilgisini toplamak, değerlendirmek ve bu bilgiyi firmanın stratejilerinin
oluşturulmasında ve günlük aktivitelerin planlanmasında bir girdi olarak kullanma konusunda
uygulama açısından zaafiyet göstermeleri olabilir. Dahası, pazarlamada ölçme ve pazarlama
performansını değerlendirme olgusunun Türkiye’de görece yeni olması bunun bir sebebi olarak
gösterilebilir.
Pazarlama performansının değerlendirilmesinde hangi ölçütlere önem verildiği tek tartışma alanı
olmamalıdır. Aynı zamanda, önem verildiği söylenen ölçütler konusunda başarının da elde
edilmesi gerekir. Ölçme, pazar bilgisinin elde edilmesini sağlar, ancak bu bilginin firma için
değere dönüşebilmesi, firmanın öğrenme yönlü olmasıyla mümkündür. Firma içinde
departmantalizm, diğer bir deyişle fonksiyonel oryantasyon fazla olduğu zaman pazarlama
bölümü elde ettiği pazar bilgisini diğer bölümlerle paylaşmak konusunda isteksiz davranabilir.
Pazarlama

yöneticileri

pazarlama

gerçekleştirilmesinin sağlanması

aktivitelerinin

görevini

ve

firmadaki

tüm

birimler

tarafından

sorumluluğunu üstlenmelidir. Pazarlama

yöneticileri kendi bölümlerinin etkisini arttırmaya odaklanmak yerine firmanın pazarlama
yeterliliklerinin arttırılması ve işletme performansına olumlu katkı sağlaması için, bölümler arası
uyumu sağlama rolünü üstlenmelidir.
Firmalar hakkında elde edilen veriler, firmadan tek bir kişinin görüşüne başvurularak
toplanmıştır. Firmanın durumu ve uygulamaları hakkında cevap veren kişinin bilgi düzeyi
sorgulanmamıştır. Gelecek çalışmalarda farklı paydaşların da pazarlama performansının
değerlendirilmesi konusundaki görüş ve düşüncelerine yönelik çalışmaların yapılması
önerilmektedir. Çalışmanın diğer bir kısıt ise firma performansının gerçek değerlerle değil
cevaplayıcıların ifadelerine dayanarak değerlendirilmiş olmasıdır. Çalışmanın yatay kesit verileri
kullanılarak yapılmış olması, nedensellik ilişkilerini ortaya çıkarmayı güçleştiren bir unsurdur.
Uzun serimli çalışmalar pazarlama performansının değerlendirilmesinin ve değerlendirmede
kullanılan ölçütlerin zaman içinde nasıl etkilere sebep olduğunu ortaya koymayı mümkün
kılabilir.
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Özet
Yapılan

araştırmada,

kişiye

özel

fiyat

teklifinin

içeriğinde

kullanılan

farklı

mesaj

çerçevelemelerinin, internette, satın alma sürecine etkisi araştırılmıştır. Satın alma süreci küme
teorisi çerçevesinde tanımlanmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak saha deneyi
kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğü 589 kişidir. Elde edilen veriler Pearson ki-kare ve lojistik
regresyon analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; tüketicinin dikkate
alınanlar kümesi oluşmadan önce sunulan kişiye özel fiyat teklifinde olumlu mesaj çerçeveleme
kullanılması, teklifte bulunan ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ve satın alınma
ihtimallerini anlamlı derecede artırmaktadır. Bunun tersine, olumsuz mesaj çerçevelemenin ise
dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra tüketiciye önerilen teklif içeriğinde kullanılması satın
alma sürecinde ürünün değerlendirilme ve satın alınma ihtimalini artırmaktadır. Araştırmada,
teklifte kullanılan mesaj çerçeveleme ve zamanlaması ile müşterinin önerilen ürünü seçim
kümesine alması arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.
Anahtar Sözcükler: Kişiye özel fiyat uygulaması, İnternette pazarlama, mesaj çerçeveleme,
deneysel tasarım, lojistik regresyon.

Abstract
The study investigated the effect of different message frames used in the content of personalized
price offer on decision making process on the Internet. Decision making process is described in
the framework of consideration set theory. The data collection method is field experiment with a
sample size of 589. Data is analyzed with Pearson's chi-square and logistic regression analysis.
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According to the results, if personalized price is offered to the consumer with positive message
frame before the formation of consideration set, possibility of the product to be considered and
purchased increases. In contrast, usage of negative message frame in offer, presented after the
formation of consideration set increases the probability of the product to be purchased and
considered. There is no significant relationship found between the timing and the presence of the
different message frames and inclusion of the product in the choice set.
Keywords: Personalized price application, marketing on Internet, message framing, experimental
design, logistic regression.

Giriş
İnternet, son 15 yıl içerisinde insanların iş yapma şeklini etkileyen güçlü bir kanal olarak
hayatımıza girmiştir. Müşterinin elektronik ortamda takibinin kolaylaşması, davranışının
kaydedilebilirliği ve bu kayıtların analizlerinin mümkün olması ile sanal ortam müşterileri
perakendeciler tarafından çok daha iyi tanınmaya başlanmıştır. İhtiyaçları birbirinden farklı olan
müşterilerin davranışlarını anlamak Internet perakendecilerine yeni bir farklılaşma aracı
vermiştir: Her müşterinin ihtiyacının kendisi için özelleştirilmiş ürün/hizmet ile karşılanması, bu
araştırmada kullanılan ifadeyle: Kişiye özelleştirme.
Kişiye özelleştirme, pazarlama literatüründe araştırmacılar tarafından farklı örneklerle
tanımlanmıştır. Kişiye özelleştirmeyi, Imhoff ve diğerleri (2001, s. 467) hedeflenmiş banner
reklamları, kişiye özel mesajlar, faturalarda müşteriye özel yapılan indirimler gibi örneklerle
tanımlarken, Wind ve Rangaswamy (2001, s. 15) müşterileri isimleriyle karşılamak, tüketiciye
özel öneriler sunmak örnekleriyle tanımlamışlardır. Yapılan tüm tanımlardaki ortak noktalar
kişiye özelleştirmenin genel tanımını ortaya koymaktadır. Buna göre; kişiye özelleştirme,
“müşteriden bir talep gelmeksizin, müşterinin sistemde var olan bilgilerini kullanıp, çıkarım
yaparak, firmanın, müşterinin istek/arzu/ihtiyacını belirlemesi ve müşteriye yapılan önerinin
kendisine özel hale getirilmesi” olarak tanımlanabilir. Kişiye özelleştirme uygulamalarında
hedeflenen, birebir pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminin entegrasyonudur.
Bu çalışmanın çıkış noktası, tüketici karar verme sürecinin anlaşılması ile bu süreci
etkileyebilecek değişkenlerin araştırılmasının gündeme gelmesidir. Pazarlama literatürüne
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bakıldığında, cinsiyet (Dawson-Owens 2005, Dawes ve Brown 2003), yaş (Maddox ve diğerleri
1978, Dawes ve Brown 2003), pazarda bulunan ürün sayısı (Hauser ve Wernerfelt 1990), ürünün
pazarda ilk olması (Kardes ve diğerleri 1993), kişisel farklılıklar – bilişsel kapasite (Bailey 2001)
gibi karar sürecine etki eden pek çok değişkenin çalışıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, kişiye
özelleştirme uygulaması da pazarlama literatüründe yer bulmuş bir uygulamadır. Bu konuda
yapılan çalışmalar gruplandığında, müşteri üzerindeki uygulamaları inceleyen çalışmaların (örn;
Ho ve Tam 2005(1) , Light ve Maybury 2002, Swaminathan 2003) bir grubu oluşturduğundan
bahsetmek mümkündür. Bu konudaki çalışmalar çoğunlukla, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar
(tavsiye ajanları, alışveriş robotları gibi) kullanılarak yapılan uygulamaları ve arama motorları
gibi yine özel yazılımlarla kişiye özel sonuçlar alınmasını sağlayan sistemleri inceleyen
çalışmalardır.
Bu tez çalışmasında temel amaç; müşteri üzerindeki uygulamaları inceleyen çalışmalara katkı
sağlamaktır. Yapılan araştırma sırasında kişiye özelleştirme ve, müşteri üzerindeki yadsınamaz
etkisiyle pazarlama alanında sıkça kullanılan uygulamalardan olan, mesaj çerçevelemeyi
birleştiren bir çalışmaya rastlanmamış olması bu konuda araştırma yapmayı anlamlı kılmaktadır.
Araştırma sorusu; “Internette uygulanan kişiye özel fiyat tekliflerinin içeriğinde, farklı mesaj
çerçeveleme ifadelerinin (olumlu-olumsuz) kullanılması tüketicinin satın alma karar sürecini
etkiler mi?” olarak özetlenebilir. Bu etkinin niteliğini anlamak ise pazarlama teorisyenleri ve
uygulamacıları açısından ayrıca önem taşımaktadır.
Tüketicinin Satın Alma Karar Süreci, Kişiye Özelleştirme ve Mesaj Çerçeveleme
1963 yılında J.A. Howard tarafından ortaya atılan küme teorisi, tüketicilerin karmaşık satın alma
problemiyle baş etme yöntemini açıklamaya yönelik bir teoridir. Tüketiciler karar verme
sürecinin karmaşasını azaltmak için sırasal bir karar verme işleminden geçmektedirler (Betman,
1979). Teoriye göre; satın alma süreci birbirini takip eden ve nicelik olarak içeriği gittikçe azalan
zihinsel kümeler yardımıyla tamamlanır (Bkz. Şekil 1).
Şekil 1. Küme teorisine göre satın alma süreci

Evrensel küme → Farkındalık kümesi → Dikkate alınanlar kümesi → (Seçim kümesi)2 → Seçim
(Universal set → Awareness set → Consideration set → (Choice set) → Choice)

2

Seçim kümesinin parantez içerisinde gösterilmesinin nedeni; literatürde birçok araştırmada satın alma sürecinde bu kümeye yer verilmemesidir.
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Küme teorisine göre; evrensel küme, tüketicinin satın alma ihtiyacı ortaya çıktıktan sonra, satın
alabileceği tüm alternatif ürünleri içeren kümedir. Tüketici evrensel kümede bulunan her üründen
haberdar olmak zorunda değildir. Hatta çoğu durumda, bu neredeyse imkânsızdır (Ratchford,
1982; Shugan, 1980). Ratchford (1982) ve Shugan (1980) tüketicilerin seçim yaparken var olan
tüm alternatifleri değerlendirmediklerini gösteren çalışmalar yapmışlardır. Limitli zihinsel
kapasitesi ile haberdar olduğu belli sayıda ürün tüketicinin farkındalık kümesini oluşturur. Bu
kümede bulunan ürünler, tüketici tarafından, değerlendirmeye alınacak ve alınmayacak ürünler
olarak ikiye ayrılır. Tüketici tarafından değerlendirmeye alınacak olarak nitelenen ürünler dikkate
alınanlar kümesinin içeriğidir. Bir ürün tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girdiği zaman,
eşdeğerleri arasında en iyisi olmasa bile, satın alınma ihtimali artmaktadır (Andrews ve
Srinivasan, 1995). Bilgi arayışı ile dikkate alınanlar kümesinin oluşturulmasının bir anlamı da bu
kümenin içeriğinin dinamik yapıda olduğudur. Bilgi arayışı bittikten sonra, değerlendirme
aşamasına gelindiğinde oluşan küme, bazı araştırmacılar tarafından seçim kümesi olarak
tanımlanmıştır (Sheridan vd., 1975; Lussier ve Olhavsky, 1979;Hauser ve Shugan, 1983; Gruca,
1989; Kotler, 1994; Kumar, 1997). Seçim kümesinde bulunan ürün sayısı sabittir. Satın alınacak
ürün kararı seçim kümesinde bulunan ürünler arasından verilir.
Tüketici karar verme sürecinin anlaşılması, bu süreci etkileyebilecek değişkenlerin araştırılmasını
gündeme getirmiştir. Bu süreci etkilediği ortaya konulmuş değişkenlerden biri de kişiye özel
hazırlanmış tekliflerdir. Kişiye özelleştirme, pazardaki her tüketici için ayrı ayrı ihtiyaç, istek ve
arzularını tam olarak karşılayacak özelliklere sahip, istemedikleri ya da tercih etmedikleri
özelliklerden arındırılmış ve böylece fiyatı da uygun hale getirilmiş ürün/hizmetlerin üretilmesi
şeklinde tanımlanabilir. Uygulamada, her müşteri bir hedef kitledir. İnternette müşteri takibinin
kolaylaşması, her türlü hareketin kaydedilebilirliği ve analizinin mümkün olması ile, İnternet
üzerinden kişiye özelleştirme kolaylıkla uygulanabilir bir hal almıştır.
Bireyselleştirilmiş İnternet sayfası yapısı, İnternet sayfa içeriğinin özelleştirilmesi, sayfadaki
linklerin özelleştirilmesi, kişiye özel fiyat uygulanması, ürün özelliklerinin kişiye özel hale
getirilmesi özelleştirme uygulamalarına örnek olarak verilebilir (Pierrakos vd., 2003). Literatürde
rastlanan çalışmalardan Pierrakos ve diğerleri (2003), Murthi ve Sarkar (2003), Varian (1996,
2009), Bardakçı (2004) ve Spiller ve Baier’in (2010) kişiye özel fiyat uygulamasını kişiye
özelleştirme yöntemlerinden biri olarak kabul ettikleri görülmektedir.
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Bu araştırmada kişiye özelleştirme, “müşteriden bir talep gelmeksizin, firmanın, müşterinin
sistemde daha önceden kaydedilmiş olan bilgilerini kullanarak, müşterinin istek/arzu/ihtiyacını
belirlemesi ve müşteriye, ürününü, İnternet ortamında, müşteri için özel bir fiyatla sunması”
olarak tanımlanmıştır.
Mesaj Çerçeveleme
Yapılan araştırmalar duygusal ve bilişsel tepkilerin ikna sürecinde etkili olduğunu, bu sırada
olumlu ve olumsuz duyguların birbirini takip eder şekilde oluşabildiğini ortaya koymuştur (Burke
ve Edell, 1989; Edell ve Burke, 1987; Holbrook ve Batra; 1987). Duygusal ve bilişsel tepkileri
harekete geçirmek için kullanılan yöntemlerden biri çerçeveleme (framing) etkisidir.
Çerçeveleme etkisinin temelleri “Beklenti Teorisi (Prospect Theory)”ne dayanmaktadır.
Kahneman ve Tversky (1979) tarafından ortaya atılan teori risk altında kişisel seçimi tanımlayan
psikolojik temelli bir teoridir. Buna göre; tüketiciye verilen mesajda, stratejik bir yaklaşım olarak,
olumlu veya olumsuz çerçeveleme kullanılabilir. Olumlu çerçeveleme, ürünün kullanımından
doğacak olan olumlu etkileri ortaya koyan, dolayısıyla olumlu duygular uyandıran bir yapıdır
(örneğin, Aaker, Stayman ve Hagerty, 1986; Batra ve Ray, 1986). Olumsuz çerçeveleme ise
ürünün kullanılmaması durumda meydana gelecek kayıpları ya da kazanılabilecekken
kaybedilecekleri ifade eden bir yapıdır.
Beklenti teorisine göre karar sürecinin iki farklı aşaması vardır: İnceleme ve değerlendirme
(Starmer, 2000:350). İnceleme aşamasında karar verici tarafından problemin ilk incelemesi
yapılmakta ve problem tanımlanarak basite indirgenmeye çalışılmaktadır. Değerlendirme
aşamasında ise karar verici incelediği her adaya bir değer belirlemekte ve bu değerleri
karşılaştırarak en yüksek değeri alan adayı son karar olarak seçmektedir. Maheswaran ve MeyersLevy’nin (1990) yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre, bu süreçler içerisinde, kişilerin olayla
derinlemesine ilgili olduğu durumda olumsuz çerçeveleme, yüzeysel olarak ilgili olduğu durumda
ise olumlu çerçeveleme daha ikna edici olmaktadır.
Konu küme teorisinin çerçevesinde değerlendirildiğinde, satın alma sürecinin ilk basamaklarında
iken tüketicinin ürünle yüzeysel olarak ilgilendiği, ancak ilerleyen basamaklarda satın alma
niyetini daha ciddi göstererek, derinlemesine ilgi aşamasına geçtiğinden bahsedilebilir. Bu
durumda; sürecin ilk basamaklarındaki bir tüketici için olumlu çerçevelemenin, ilerleyen
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basamaklardaki bir tüketici için ise olumsuz çerçevelemenin daha ikna edici olacağı iddia
edilebilir.
Literatürdeki çalışmalar, kişiye özelleştirme uygulamasının tüketici karar sürecini etkileyen bir
değişken olduğunu ortaya koymaktadır (örneğin, (Ho ve Tam, 2005(1); Ho ve Tam, 2005(2);
Ligth ve Maybury, 2002; Swaminathan, 2003; Manber vd., 2000; Loeb, 1992).
Yapılan araştırma, “Kişiye özel fiyat teklifinin içeriğinde kullanılan olumlu-olumsuz mesaj
çerçevelemeleri, tüketicilere satın alma sürecinin farklı aşamalarında sunulduğunda, tüketicinin
davranışı nasıl etkilenmektedir?” sorusu etrafında oluşturulmuştur. Bahsedilen etki, farklı
şekillerde sunulan önerinin, ürünün dikkate alınanlar kümesine, seçim kümesine girmesini
ve/veya satın alınmasını sağlamadaki etkisi olmak üzere üç ayrı davranış tipiyle ölçülmektedir.
Bu sorudan hareketle araştırma modeli ve hipotezler oluşturulmuştur.
Araştırma Modeli ve Hipotezler
Araştırma modeline göre; kişiye özel fiyat teklifinin içeriğinde kullanılan mesaj çerçeveleme
türünün (olumlu-olumsuz) ve zamanlamasının, satın alma sürecine etkisinin araştırılmasında,
teklifte bulunan ürünün, tüketicinin dikkate alınanlar kümesine ve seçim kümesine girmesinde ve
satın alınmasında anlamlı bir fark yaratıp yaratmadığı araştırılmaktadır.
Araştırmaya temel oluşturan model Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Değişkenleri gösteren model ve hipotezler
KİŞİYE ÖZEL
FİYAT TEKLİFİ

Satın alma süreci

Seçim
Kümesi
İçeriği

Dikkate Alınanlar

MESAJ

Kümesi İçeriği

ÇERÇEVELEME

Seçim

H1, H4
H2, H5
H3, H6

İşlem akışı
Nedensel bağlantı
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Karar sürecinin ilk aşamalarında –ön ilgi veya konsantre ilgi, küme teorisine göre ise dikkate
alınanlar kümesi oluşmadan önce - tüketici henüz ayrıntılı ilgilenim aşamasına girmemiştir
(Greenwald ve Leavitt, 1984). Ürünlerin genel özelliklerine yoğunlaşmış ve ihtiyacını en iyi
karşılayan ürünleri bularak bir küme oluşturma çabası içerisindedir. İlerleyen safhalara göre yeni
bilgiye daha açıktır. Ürünün bir özelliğini tüketiciye olumlu göstermek, olumlu değeri olan
bilginin hafızadan getirilmesini de destekler. Aynı şekilde tüketiciye, ürün özelliğini negatif
yönlü tanımlamak, hafızadan olumsuz bilgi getirilmesine sebep olur (Levin ve diğerleri, 1998).
Bilgi tanımlanma değerine göre kodlandığından çerçeveleme etkisi oluşur (Ho ve Tam 2005(1),
s. 101). Erken karar safhasında olan tüketici, öncelikle bilginin değeri ile ilgilendiğine göre,
tüketiciye ürünü olumlu yönde tanıtmak süreci etkilemekte daha olumlu rol oynayacaktır
(Maheswaran ve Meyers-Levy, 1990). Dolayısıyla bu aşamada tüketicinin karşısına, ürünü
seçerek kazanacaklarından bahseden olumlu mesaj çerçevelemesi çıkarmak daha doğru bir
uygulamadır. Buna göre; aşağıda bulunan hipotezler teklif edilmektedir:
H1: Dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce, kişiye özel fiyat teklifinin olumlu mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ihtimalini artırır.
H2: Dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce, kişiye özel fiyat teklifinin olumlu mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün seçim kümesine girme ihtimalini artırır.
H3: Dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce, kişiye özel fiyat teklifinin olumlu mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün satın alınma ihtimalini artırır.
Takip eden aşama, tüketicinin bazı ürünleri, hakkında bilgi toplamaya değer bulduğu aşamadır –
kavrama ve ayrıntılı inceleme, küme teorisine göre ise dikkate alınanlar kümesi (Greenwald ve
Leavitt, 1984). Bu aşamada tüketici ürünlerden bir küme oluşturmuştur. Bu küme içinde
birbiriyle rekabet içerisinde olan ürünler hakkında tüketici, beklenti teorisine göre, kayıplarıyla
kazançlarından daha çok ilgilidir (Kahneman ve Tversky, 1979). Bu aşamada tüketicinin
beklentilerini zorlayan bir mesaj daha ayrıntılı bir incelemeyle karşılanacaktır. Buna göre bu
aşamada tüketiciyi motive edecek olan mesaj ürünü satın almazsa kaybedeceklerini gösteren
olumsuz mesaj çerçevelemesidir. Bu bilgilere göre; takip eden hipotezler aşağıdaki gibidir:
H4: Dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra, kişiye özel fiyat teklifinin olumsuz mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ihtimalini artırır.
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H5: Dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra, kişiye özel fiyat teklifinin olumsuz mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün seçim kümesine girme ihtimalini artırır.
H6: Dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra, kişiye özel fiyat teklifinin olumsuz mesaj
çerçeveleme ile tüketiciye sunulması, ürünün satın alınma ihtimalini artırır.
Araştırma Metodolojisi
Yapılan araştırmanın ana kütlesini, Türkiye’de İnternet erişimine sahip, aktif olarak İnternet
kullanıcısı olan ve daha önce İnternet üzerinden en az bir kez alışveriş yapmış kişiler
oluşturmaktadır.
Neden-sonuç ilişkisini saptamayı amaçlayan araştırmalarda en yaygın olarak başvurulan bilgi
kaynağı doğal ve kontrollü deneylerdir (Kurtuluş, 2008:136). Bu bilginin ışığında, veri toplama
yöntemi olarak İnternet ortamında saha deneyi kullanılmıştır. Deney, Türkiye’nin önde gelen cep
telefonu distribütörlerinden birinin perakende satış hizmeti verdiği İnternet sitesi kullanılarak
yapılmıştır. Örneklem seçimi sırasında test etkisi uygulanmasına uygun kullanıcılarda herhangi
bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Test etkisi deneyin uygulamada olduğu süre içerisinde, bu İnternet
sitesinden en az bir kez cep telefonu alışverişi yapmış ve son satın aldığı cep telefonu markası
Nokia olan kullanıcıların tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Deneyde örneklem
büyüklüğü 589 kişidir.
Deney sırasında, İnternet sitesi küme teorisi ile tanımlanan zihinsel sürece uygun olarak
basamaklara ayrılmıştır. Buna göre;
-

Distribütörün İnternet adresini tarayıcısına yazarak, İnternet sitesine giren kullanıcının
evrensel küme ile karşı karşıya olduğu,

-

Site içerisinde sol menüde bulunan “cep telefonları” linkine tıkladığı zaman farkındalık
kümesinin oluşmakta olduğu,

-

Cep telefonlarını genel özelliklerini incelemeyi takiben, her cep telefonunun yanında bulunan
“daha fazla bilgi” linkine tıklayarak, ayrıntılı özelliklerini incelemeye başlayan müşterinin
dikkate alınanlar kümesini oluşturduğu,

-

Cep telefonlarının ayrıntılı özelliklerini incelemeyi takiben iki veya daha fazla cep
telefonunu karşılaştıran müşterinin seçim kümesini oluşturduğu,

-

“Satın al” butonuna tıklayan müşterinin son kararını verdiği varsayılmıştır.
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Deney sırasında kişiye özel fiyat teklifinde bulunulacak ürün olarak cep telefonu seçilmiştir.
Ürünün cep telefonu olmasının temel nedeni; araştırmaya destek veren şirketin dağıtımını yaptığı
ana ürün olmasıdır. Ayrıca, cinsiyet, yaş, gelir seviyesi, eğitim düzeyi fark etmeden herkesin
tanıdığı ve kullandığı bir cihazdır. Böylece, kontrol dışı olan bağımsız değişkenleri en aza
indirmek mümkün olmakta ve araştırmanın esas değişkenlerine odaklanılabilmektedir. Cep
telefonu gibi sıkça satın alınmayan ancak uzmanlık gerektiren ürünler için kişiye özel teklifler
diğer kategorilere göre daha etkili olmaktadır (Simonson, 2005). İnternet üzerinden yapılan
satışlarda ciro bazında en çok sipariş verilen ikinci ürün cep telefonudur (Çelebi, 2009).
Deneyde marka etkisini ortadan kaldırmak için sadece Nokia marka cep telefonları kullanılmıştır.
Kullanıcıların, marka sebebiyle teklifte bulunan cep telefonunu reddetmelerine engel olmak için,
test etkisi sadece son satın aldığı cep telefonu Nokia marka olan kullanıcılara uygulanmıştır 3.
Nokia’nın Türkiye pazarında en yüksek pazar payına sahip cep telefonu markası olması (2008
yılı sonu itibariyle %59), marka bağlılığının %81’lik oranla en yüksek olması (Samsung, Mobile
Phone Shopper Behaviour Analysis, 2008) ve Türkiye pazarında marka bilinirliğinin çok yüksek
olması Nokia markasının seçilme sebepleridir.
Deneyde kullanılacak modellerin belirlenmesi amacıyla orta ve alt pazar bölümünün, sistemde
kayıtlı, daha önceki satın almaları incelenmiştir4. Alternatif olarak belirlenen cep telefonu
modellerini, orta ve alt bölümden Nokia marka cep telefonu sahibi olan 15’er kullanıcının
görüntü, özellikler, dayanıklılık, fiyat ve satın alma eğilimi değişkenleri kapsamında
değerlendirmesi sağlanmıştır. Analizler sonucunda, deneylerde kullanılacak en uygun modeller,
alt bölüm için Nokia N73 (M=3,72), orta bölüm için ise Nokia N95 (M=3,55) olarak
belirlenmiştir (t(27)=0,072, p=0,9428) (Tablo 1).
Şirket veritabanında bulunan bilgiler kişiye özel fiyatın belirlenmesinde kullanılmıştır. Kişiye
özel bir teklifin kabul edilmesinde öncelikli olarak tüketici tarafından, teklifte yer alan ürünün
algılanan uyumu ve cazibesi değerlendirildiğinden dolayı (Simonson, 2005) kullanıcıya son satın
aldığı cep telefonu tutarının büyüklüğüne uygun olan model önerilmiştir (Tablo 1).

Son satın aldığı ürün Samsung marka olan bir cep telefonu kullanıcısına Nokia marka telefon önermek, kendisi için hazırlanan fiyata
bakmaksızın kullanıcının ürünü reddetme ihtimalini artırmaktadır.
4
Orta ve alt pazar bölümü, 2009 yılında, Türkiye pazarının %98’ini oluşturmaktadır.
3
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Tablo 1. Kişiye özel teklifte tüketiciye önerilecek model ve fiyatın belirlenmesinde kullanılan kriterler

Segment (Kriter:
Son satın alınan
cep telefonu
tutarı)

Önerilen ürün
(Kriter: Son satın
alınan cep
telefonu markası)

100-499

Nokia N73

500-999

Nokia N95

Daha önce satın
alınan cep
telefonlarının
toplam tutarı (TL)

Kişiye özel fiyatın
belirlemesinde
kullanılacak
indirim oranı

300 – 799

%10

800 +

%14

800 – 1799

%10

1800 +

%14

Deneyde kullanılan olumlu ve olumsuz mesaj çerçeveleme ifadelerine karar verilirken, temel
olarak “kayıp ve kazanç” ifadeleri üzerinde durulmuştur. Kayıp ve kazançları ortaya koyan altı
tane olumlu, altı tane olumsuz çerçeveleme ifadesi hazırlanmıştır. İfadeler iki pazarlama
profesörü tarafından değerlendirilmiş ve gelen öneriler doğrultusunda yedişer kişiden oluşan iki
ayrı grubun değerlendirilmesine sunulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda
bulunan ifadelerin en uygun ifadeler olduğu görülmüştür.
Olumlu çerçeveleme ifadesi:
Aşağıda bulunan fiyat teklifi size özel olarak hazırlandı. Bu teklifi kabul ederseniz kazancınız
….. TL* olacak.
Olumsuz çerçeveleme ifadesi:
Aşağıda bulunan fiyat teklifi size özel olarak hazırlandı. Bu teklifi kabul etmezseniz kaybınız …..
TL* olacak.
Deney Tasarımı
Deney 2 x 2 faktöriyel tasarımla 4 kullanıcı grubundan oluşmuştur. 4 haftalık sürede deneye 589
kişi katılmıştır. Deneyin aktif olduğu süre içerisinde sisteme giren ve belirtilen şartları sağlayan
tüm kullanıcılar test etkisine maruz kalmıştır. Dört gruba ayrılan kullanıcılar tesadüfî seçimle
gruplara atanmışlardır5.

*

(…..) olan yerlere cep telefonunun orijinal fiyatı ve kişiye özel fiyatı arasındaki TL fark yazılmıştır.

Tesadüfîlik matematiksel bir fonksiyon olan “RANDOM” fonksiyonu ile sağlanmıştır. Buna göre; RANDOM fonksiyonuna tanımlanan birimler
ve koşullar arasında, fonksiyon, birimleri tesadüfî olarak koşullardan birine atamıştır.
5
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Deneyde, kullanıcılara, biri; kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan
menüden cep telefonları linkine tıkladığı anda, yani dikkate alınanlar kümesi henüz oluşmadan;
diğeri, kullanıcı, en az iki cep telefonunun ayrıntılı özelliklerini inceledikten sonra herhangi bir
linke tıkladığında, yani dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra olmak üzere iki safhada test
etkisi uygulanmıştır (Tablo 2, Şekil 3).
Tablo 2. Uygulanan test etkisi ve zamanlaması

Zamanlama
Dikkate alınanlar kümesi
oluşmadan önce
Dikkate alınanlar kümesi
oluştuktan sonra

Kullanılan mesaj çerçeveleme
Olumlu çerçeveleme
Olumsuz çerçeveleme
Siteye giriş yaptığında
Siteye giriş yaptığında
gelen özel teklifteki
gelen özel teklifteki
mesaj çerçeveleme
mesaj çerçeveleme
olumlu (N=145)
olumsuz (N=143)
Sitede ürün özelliklerini Sitede ürün özeliklerini
inceledikten sonra gelen inceledikten sonra gelen
özel teklifteki mesaj
özel teklifteki mesaj
çerçeveleme olumlu
çerçeveleme olumsuz
(N=153)
(N=148)

Test etkisinin uygulandığı aşamaların, küme teorisi safhalarında gösterimi Şekil 3’deki gibidir:
Şekil 3. Küme teorisinde test etkisinin zamanlamasının gösterimi

Evrensel
küme

Farkındalık
kümesi

Dikkate alınanlar
kümesi

MANİPÜLASYON

Seçim
kümesi

Seçim

MANİPÜLASYON

Analiz Sonuçları
Örneklemin demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların %75’inin erkek, %25’inin
kadın, %46’sının 32 yaşın altında, %54’ünün 32 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir6.
Test etkisine maruz kalan dört farklı grup bulunmaktadır. Öncelikle birbiriyle karşılaştırılacak
grupların elde bulunan veriler itibariyle benzerliği araştırılmıştır. Pearson ki-kare analizi
sonuçlarına göre; teklifi birinci safhada olumlu ve olumsuz mesaj çerçeveleme ile görüntüleyen
bağımsız iki gruptaki kullanıcılar cinsiyet (χ2=0,810, sd=1, p>0,05), yaş (χ2=1,611, sd=1,
p>0,05), son satın alınan ürün tutarı (χ2=99,025, sd=1, p>0,05), satın alınan toplam ürün sayısı
(χ2=1,490, sd=1, p>0,05), toplam satın alınan ürün tutarı (χ2=109,226, sd=1, p>0,05) ve
6

Tüm verinin nominal ölçekli olması sebebiyle, kullanıcıların yaşı da nominal ölçeğe uygun olarak 32 yaş altı ve 32 yaş ve üzeri
olmak üzere nominal ölçekli iki gruba ayrılmışlardır. 32 yaşın ayrımda kullanılmasının sebebi, örneklemin yaş ortalamasının
31,88 olmasıdır.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 178

görüntülenen ürün modeli (χ2=0,397, sd=1, p>0,05) itibariyle benzerdir. Aynı şekilde ikinci
safhada da iki grup aynı veriler itibariyle benzerdir (yaş (χ2=0,337, sd=1, p>0,05), cinsiyet
(χ2=1,528, sd=1, p>0,05), son satın alınan ürün tutarı (χ2=89,439, sd=1, p>0,05), satın alınan
toplam ürün sayısı (χ2=1,261, sd=1, p>0,05), toplam satın alınan ürün tutarı (χ2=102,976, sd=1,
p>0,05) ve görüntülenen ürün modeli (χ2=0,766, sd=1, p>0,05)).
Kullanılan mesaj çerçeveleme ile tüketici davranışı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
olup olmadığı Pearson ki-kare ile test edilmiştir.
Pearson ki-kare analizinin sonuçlarına göre; dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce (birinci
safha) ve oluştuktan sonra (ikinci safha), tüketicinin karşısına çıkartılan fiyat teklifinin içeriğinde
kullanılan mesaj çerçevelemenin olumlu veya olumsuz olması ile teklifte bulunan ürünün
tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girmesi ve satın alınması arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Ancak, farklı safhalarda kullanılan farklı mesaj çerçevelemeler ile ürünün tüketicinin seçim
kümesine girmesi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (Tablo 2). Bu aşamada H2 ve H5
hipotezleri reddedilmiştir.
Tablo 2. Özel fiyat teklifinde kullanılan farklı mesaj çerçevelemeler ile tüketici davranışı arasındaki ilişkinin
anlamlılığına dair Pearson ki-kare testi sonuçları

Dikkate alınanlar Seçim kümesine Satın
kümesine girme
girme
alınma
1.Safhaa (N=288 (145+143)b)
İşlemi yapan kullanıcı sayısı
Pearson ki-kare
Sd
P
2.Safhaa (N=301 (153+148)b)
İşlem yapan kullanıcı sayısı
Pearson ki-kare
Sd
P

66c-42d
8,009
1
0,005

16 c-23d
1,568
1
0,211

63c-40d
7,506
1
0,006

41c-63d
8,274
1
0,004

28c-21d
0,933
1
0,334

42c-66d
9,610
1
0,002

a

Kişiye özel fiyat teklifinin, tüketiciye, dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce sunulması birinci safha, oluştuktan sonra
sunulması ikinci safha olarak kısaltılmıştır.
b
Sırasıyla, kişiye özel fiyat teklifinin içeriğinde olumlu mesaj çerçevelemeyi ve olumsuz mesaj çerçevelemeyi görüntüleyen
toplam kullanıcı sayısı
c
Olumlu mesaj çerçevelemeye maruz kalarak işlem yapan kullanıcı sayısı
d
Olumsuz mesaj çerçevelemeye maruz kalarak işlem yapan kullanıcı sayısı

Olasılık hesapları:
Teklif Dikkate Alınanlar Kümesi Oluşmadan Önce Sunulduğunda
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Ürünün Dikkate Alınanlar Kümesine Girme Olasılığı. Olasılık tahmininde bağımlı değişkeni
kişiye özel fiyat teklifinde bulunan ürünün tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girmesi,
bağımsız değişkeni olumlu/olumsuz mesaj çerçeveleme olan lojistik regresyon analizi
kullanılmıştır. Lojistik modele göre; bir ürünün dikkate alınanlar kümesine girmesinde, kişiye
özel fiyat teklifinde kullanılan mesaj çerçeveleme istatistikî bakımdan anlamlı ve etkili bir
değişkendir (-2LL=373,001, χ2 (1, 288)=8,060, p=0,005).
Modele göre; satın alma sürecinin ilk safhalarında, özel fiyat teklifinde olumlu çerçeveleme
kullanıldığında ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ihtimali %46 iken, olumsuz
çerçeveleme kullanıldığında ihtimal %29’dur (Tablo 3). Dolayısıyla, birinci safhada, olumlu
çerçeveleme ile sunulan teklif, ürünün tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girme olasılığını
%17 (%46-%29) oranında, istatistikî bakımdan anlamlı olarak artırmaktadır (t=3,028, sd=284,
p=0,0027). Analiz sonuçlarına göre, H1 hipotezi kabul edilmiştir.
İstatistiksel güç analizine göre; lojistik regresyonun gücü %84’dür7. Veri, örneklem
büyüklüğünün analiz için yeterli olduğunu göstermektedir.
Tablo 3. Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan çerçevelemeye göre ürünün dikkate alınanlar kümesine girme
olasılıkları (1. Safha)

Kişiye Özel Fiyat Teklifi
Olumsuz Mesaj
Çerçeveleme ile (x=1)

Olumlu Mesaj
Çerçeveleme ile (x=0)

Logit değeria

-0,878

-0,180

Üstünlük (odds)

0,416

0,835

Olasılık

0,29 (%29)

0,46 (%46)

a

Logit=-0,180 – 0,698x1

Ürünün Satın Alınma Olasılığı. Satın alma olasılıklarının tahmininde bağımlı değişkeni kişiye
özel fiyat teklifinde bulunan ürünün satın alınması, bağımsız değişkeni mesaj çerçeveleme türü
olan lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Lojistik modele göre; satın alınmada, özel fiyat
teklifinde kullanılan mesaj çerçeveleme istatistikî bakımdan anlamlı bir değişkendir (2LL=388,025, χ2(1,288)=7,555, p=0,006).
Modele göre; dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce, özel fiyat teklifinde olumlu çerçeveleme
kullanıldığında ürünün satın alınma ihtimali %43 iken, olumsuz çerçeveleme kullanıldığında
7

0,05 anlamlılık düzeyinde kabul edilebilir istatistiksel güç %80’dir (Hair ve diğerleri 2006, s. 11).
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ihtimal %28’dir (Tablo 4). Dolayısıyla, birinci safhada, olumlu çerçeveleme ile sunulan teklif,
ürünün tüketici tarafından satın alınma olasılığını %15 (%43 - %28) oranında, istatistikî
bakımdan anlamlı olarak artırmaktadır (t=2,694, sd=284, p=0,0075). Analiz sonuçlarına göre, H3
hipotezi kabul edilmiştir.
İstatistiksel güç analizine göre; lojistik regresyonun gücü %81’dir. Oran, örneklem büyüklüğünün
analiz için yeterli olduğunu göstermektedir.
Tablo 4. Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan çerçevelemeye göre ürünün satın alınma olasılıkları (1. Safha)

Kişiye Özel Fiyat Teklifi
Olumsuz Mesaj
Çerçeveleme ile (x=1)

Olumlu Mesaj
Çerçeveleme ile (x=0)

Logit değeria

-0,946

-0,264

Üstünlük (odds)

0,388

0,768

Olasılık

0,28 (%28)

0,43 (%43)

a

Logit=-0,180 – 0,698x1

Teklif Dikkate Alınanlar Kümesi Oluştuktan Sonra Sunulduğunda
Ürünün Dikkate Alınanlar Kümesine Girme Olasılığı. İkinci safhada toplanan verilerle
oluşturulan lojistik modele göre; bir ürünün dikkate alınanlar kümesine girmesinde, kişiye özel
fiyat teklifinde kullanılan mesaj çerçeveleme istatistikî bakımdan anlamlı ve etkili bir değişkendir
(-2LL=379,746, χ2(1,301)=8,318, p=0,004).
Analiz sonuçlarına göre; dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra, özel fiyat teklifinde olumlu
çerçeveleme kullanıldığında ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ihtimali %27 iken,
olumsuz çerçeveleme kullanıldığında ihtimal %43’dür (Tablo 5). Dolayısıyla, ikinci safhada,
olumsuz çerçeveleme ile sunulan teklif, ürünün, tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girme
olasılığını %16 (%43 - %27) oranında, istatistikî bakımdan anlamlı olarak artırmaktadır (t=2,949,
sd=293, p=0,0035). Buna göre, H4 hipotezi kabul edilmiştir.
İstatistiksel güç analizine göre; lojistik regresyonun gücü %80’dir. Oran, örneklem büyüklüğünün
analiz için yeterli olduğunu göstermektedir.
Tablo 5. Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan çerçevelemeye göre ürünün dikkate alınanlar kümesine girme
olasılıkları (2. Safha)

Kişiye Özel Fiyat Teklifi
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Olumsuz Mesaj
Çerçeveleme ile (x=1)

Olumlu Mesaj
Çerçeveleme ile (x=0)

Logit değeria

-0,30

-1,005

Üstünlük (odds)

0,741

0,366

Olasılık

0,43 (%43)

0,27 (%27)

a

Logit=-1,005 + 0,703 x2

Ürünün Satın Alınma Olasılığı. İkinci safhada toplanan verilerle satın alınma olasılığının tahmin
edildiği lojistik modele göre; ürünün satın alınmasında, kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan
mesaj çerçeveleme istatistikî bakımdan anlamlı ve etkili bir değişkendir (-2LL=383,273, χ2(1,
301)=9,669, p=0,002).
Modele göre; dikkate alınanlar kümesi oluştuktan sonra, özel fiyat teklifinde olumlu çerçeveleme
kullanıldığında ürünün satın alınma ihtimali %27 iken, olumsuz çerçeveleme kullanıldığında
ihtimal %45’dir (Tablo 6). Dolayısıyla, ikinci safhada, olumsuz çerçeveleme ile sunulan teklif,
ürünün tüketici tarafından satın alınma olasılığını %18 (%45-%27) oranında, istatistikî bakımdan
anlamlı olarak artırmaktadır (t=3,314, sd=297, p=0,001). Sonuçlara göre, H6 hipotezi kabul
edilmiştir.
İstatistiksel güç analizine göre; lojistik regresyonun gücü %90’dır. Oran, örneklem büyüklüğünün
analiz için yeterli olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan çerçevelemeye göre ürünün satın alınma olasılıkları (2. Safha)

Kişiye Özel Fiyat Teklifi
Olumsuz Mesaj
Çerçeveleme ile (x=1)

Olumlu Mesaj
Çerçeveleme ile (x=0)

Logit değeria

-0,217

-0,972

Üstünlük
(odds)b
Olasılıkc

0,805

0,378

0,45 (%45)

0,27 (%27)

a

Logit=-0,972 + 0,755 x2

Lojistik regresyon analizine ait tüm sonuçlar, Tablo 7’de özetlenmiştir. Tablo 7. Lojistik
regresyon analizi sonuçlarını gösteren özet tablo
Ürünün dikkate alınanlar
kümesine girme olasılıkları
Çerçeveleme
Olumlu

Çerçeveleme
Olumsuz
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1. safhaa
Fark
2. safhaa
Fark

%46

%29

Olumlu iken %17 artış**
%27

%43

Olumlu iken %15 artış**
%27

%43

Olumsuz iken %16 artış**

%28

%45

Olumsuz iken %18 artış*

*p=0,001
**p<0,01 (Oransal t-testi sonuçlarına göre anlamlılık düzeyi)
a
Kişiye özel fiyat teklifinin, tüketiciye, dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce sunulması birinci safha, oluştuktan
sonra sunulması ikinci safha olarak kısaltılmıştır.

Sonuçların Değerlendirilmesi, Kısıtlar ve Katkılar
Yapılan araştırmayla, mesaj çerçevelemenin, kişiye özel teklifin etkisini artıran bir değişken
olduğu ortaya konulmuştur. Sonuçlara göre; kişiye özel fiyat teklifinde kullanılan olumlu mesaj
çerçevelemenin dikkate alınanlar kümesi oluşmadan önce, olumsuz mesaj çerçevelemenin ise
oluştuktan sonra tüketiciye sunulması ürünün dikkate alınanlar kümesine girme ve satın alınma
ihtimallerini anlamlı derecede artırmaktadır. Bu bulgular Kahneman ve Tversky (1979)
tarafından ortaya atılan Beklenti Teorisi ile de örtüşmektedir.
Araştırmayla cevaplanan soru iki açıdan önemlidir: İlk olarak, bireysel tüketicinin karar verme
mekanizmasını anlamak, sanal perakendecilerin internet sitelerini daha etkili şekilde organize
etmelerine olanak sağlar. Ek olarak, tüketicinin karar verme sürecinin hangi safhasında
olduğunun bilinmesi, sanal perakendecinin tüketiciye kararında yardımcı olmasını kolaylaştırır.
İkinci konu, bir ürünün tüketicinin dikkate alınanlar kümesine girmesinin satın alınma ihtimalini
artırmadaki etkisidir (Andrews ve Srinivasan, 1995). Araştırma ile kişiye özel fiyat teklifinde
doğru şekilde kullanılan mesaj çerçevelemenin bu ihtimali artırdığı ortaya konulmuştur.
Yapılan araştırmada, olumlu veya olumsuz çerçeveleme kullanmanın, teklifte bulunan ürünün
seçim kümesine girmesinde etkili olduğu konusunda bulgu elde edilememiştir. Bu duruma sebep
olarak aşağıdaki ihtimallerden bahsedilebilir:
- Kişiye özel fiyat teklifleri, ürünün, tüketicinin seçim kümesine girmesinde bir etki yaratmamaktadır.

- Cep telefonu alışverişi sırasında tüketiciler seçim kümesi oluşturmamaktadırlar. Diğer bir
ifadeyle, bu durum ürüne özeldir. Kişiye özel teklifler, cep telefonu gibi, sıkça satın alınmayan
ancak uzmanlık gerektiren ürünler için diğer kategorilere göre daha etkili olmaktadır
(Simonson, 2005).
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- Literatürde, rastlanan araştırmaların büyük bölümünde seçim kümesi karar verme sürecinin bir
basamağı olarak gösterilmemiştir.
- Tüketicilerin önerilen ürünü başka bir ürünle karşılaştırmaması, perakendeci tarafından, çeşitli
kriterler kullanılarak karar verilen ve önerilen ürünün doğru ve uygun olduğu ihtimalini akla
getirmektedir. Simonson’a göre (2005, s. 33) kişiye özel bir teklifin kabul edilmesinde
öncelikli olarak tüketici tarafından, teklifte yer alan ürünün algılanan uyumu ve cazibesi
değerlendirilmektedir.
- Ürünler hakkında yeterli bilgiye sahip olduktan sonra, tüketiciler karşılaştırma işlemini
zihinsel olarak gerçekleştirilebilirler.
Analizle elde edilen diğer bir sonuç, regresyon analizi ile elde edilen en yüksek olasılığın birinci
safhada, teklifte kullanılan çerçeveleme olumlu iken ürünün dikkate alınanlar kümesine girme
olasılığında (%46) olduğu görülmektedir. Buna göre; teklifin en etkili olduğu safhada teklifi
olumlu çerçeveleme ile desteklemek diğer tüm basamaklara ve olumsuz çerçevelemeye göre daha
etkili sonuç vermektedir.
Diğer bir sonuç, yüzdesel olarak en yüksek ihtimal artışının (%18), tüketicinin dikkate alınanlar
kümesi oluştuktan sonra önerilen özel fiyat teklifinde kullanılan mesaj çerçevelemenin olumsuz
olması durumunda ürünün satın alınmasında elde edilmiş olmasıdır. Tüketiciler, dikkate alınanlar
kümesini oluşturmak için gereken maliyete katlandıktan sonra bile, ayrık bir bilgi olan olumsuz
bilgi, kaybedeceklerini hatırlatarak ürünün satın alınmasında motive edici bir güç olmaktadır.
Yapılan araştırmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle, saha deneylerinin içsel geçerliliği
sorgulanabilir olmakla beraber, dışsal geçerliliğinin laboratuar deneylerine göre daha yüksek
olduğunu söylemek mümkündür (Churchill, 1991:178-179; Kurtuluş, 2008:136). Diğer bir kısıt,
deneylerin sadece bir İnternet sitesi üzerinde gerçekleştirilmiş olmasıdır. Araştırma sırasında
kişiye özel teklifin tüketicinin karşısına sadece bir kez çıkartılması ve tüketicinin o anda karar
vermeye zorlanması da araştırmanın kısıtlarındandır.
Araştırmanın Katkıları
Teorisyenlerin bakış açısıyla araştırma değerlendirildiğinde, ülkemizde bu konuda yapılan bir
çalışmaya rastlanmamış olması, konuyu kapsamlı olarak ele almayı ve üzerine araştırma yapmayı
anlamlı kılmaktadır. Dünya üzerinde gittikçe önem kazanmasına rağmen, ülkemizde az sayıda
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bulunan İnternet perakendeciliği konusundaki araştırmalara bir yenisi eklenmiş ve bu konuda bir
kaynak oluşturulmuştur.
Yöneticilerin bakış açısıyla araştırmanın en büyük katkısı; tüketici üzerindeki etkisi ortaya
konulmuş bir uygulamayı, farklı bir değişkenle destekleyerek, internet perakendecilerinin
kullanımına sunmak olmuştur. Aynı zamanda mesaj çerçevelemenin doğru kullanım şekli de
karar alıcının bilgisine sunulmuştur. Kişiye özel fiyat uygulamansın etkisini, mesaj çerçeveleme
etkisiyle daha da artırarak tüketici ve perakendeci arasındaki bağı kuvvetlendirmek mümkündür.
Bu araştırma, mevcut kısıtları gidermeye yönelik olarak yapılacak yeni çalışmalar için bir temel
oluşturmuştur.
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İNOVASYON SÜRECİ: YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE İNOVASYON
LİTERATÜRÜNÜN TEORİK META ANALİZİ
Nükhet Harmancıoğlu
Yardımcı Doçent Doktor
Koç Universitesi
nharmancioglu@ku.edu.tr

ÖZET
Bu araştırma, inovasyonun öncül faktörleriyle (örneğin müşteri odaklılık) ve/veya sonuçlarıyla
(yeni ürün performansı) olan ilişkisini ampirik olarak inceleyen pazarlama, yönetim ve yeni ürün
literatürlerindeki çalışmalarının meta-analizini sunmaktadır.

Bu çalışma, (1970-2006 arası

yayınlanan) 64 çalışmadan 70 bağımsız örneğinin oluşturduğu 12921 toplam örneklem
büyüklüğünü kullanarak daha önceki meta analitik çalışmaların kapsamını genişletmiştir.
Çalışmanın amaçları, pazarlama, yönetim ve yeni ürün literatürlerindeki genellemeleri
çıkarmaktır. Genel amaç, temel aracı değişkenlerin değerlendirilmelerine olanak sağlayan, sentez
haline getirilmiş bir model önermektir. Yapısal eşitlik modellemesi tekniklerini kullanan bu
çalışma, müşteri odaklılık, rakip odaklılık, örgütsel yapı, teknoloji dalgalanması, pazar
dalgalanması, inovasyon, ve yeni ürün performansını içeren “teori odaklı” bir modeli
incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Yeni Ürün Geliştirme, Meta Analizi, Yapısal Eşitlik
Modellemesi, Kaynak Temelli Yaklaşım

INNOVATION PROCESS: A META-ANALYSIS OF
RESEARCH ON INNOVATION IN NEW PRODUCT DEVELOPMENT

ABSTRACT
This research provides a meta-analysis of marketing, management and new product studies that
have empirically examined the relationships of innovation with either antecedents (e.g., customer
orientation) and/or outcomes (new product performance). This study extends previous metaanalytic works by drawing upon 70 independent samples from 64 studies (published from 19702006) with a total sample size of 12921. The goals are to derive generalizations from the
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marketing, management and new product literatures. The overall objective is to propose a
synthesized model that permits evaluation of key mediators. Using structural equation modeling
techniques, this study explores a ‘theory-driven’ model that includes customer orientation,
competitor orientation, organizational structure, technological turbulence, market turbulence,
innovation, and new product performance.
Keywords: Innovation, New product development, Meta-Analysis, Structural Equation
Modeling, Resource-based view

GİRİŞ
Pazarlama, yönetim ve yeni ürün literatürlerindeki birçok araştırmada yeni ürün geliştirilmesinde
(YÜG) inovasyon konusuna değinilmiştir. Artan çevresel belirsizlik ve ayakta kalabilmek için
gereken ürün inovasyonu miktarının artması (Kotabe ve Swan, 1995; Rowley, Behrens ve
Krackhardt 2000) karşısında, bu araştırmalardan tözel sonuçlar çıkarmak daha da önem
kazanmıştır. Ancak çoğu araştırma sonuçları çelişkilidir. Örneğin bazı araştırmacılar rakip
ürünlerden farklılaşan yüksek derecede inovatif ürünleri savunurken, bazıları daha az inovatif
ürünlerin daha düşük belirsizliğe ve daha yüksek sinerjiye sahip olduğunu ve daha başarılı
olduğunu belirtir (Cooper ve Kleinschmidt, 1987; Song ve Parry 1996). Bazı araştırmacılar,
müşteri odaklılığı desteklerken, bazıları müşteriyi baz almanın reaktif stratejilere ve radikal
inovatif ürünlerden çok, artımsal inovatif ürünlere yol açacağını belirtir (Atuahene-Gima, 2005;
Baker ve Sinkula, 2005). Ve son olarak, örgütsel yapının inovasyonla bağlantısı tartışmalıdır:
baskın olan görüş, esnek örgütsel yapıyı savunur (Gupta ve Wilemon, 1986), ancak bazı
araştırmacılar mekanik yapılarla özdeşleştirilen zaman ve maliyet etkinliğine işaret ederler
(McDermott ve O'Connor 2002; Olson, Walker ve Ruekert 1995).

Resmi ve merkeziyetçi

yapılar, inovasyonu (baskılamak yerine) kolaylaştırabilir. İnovasyon, tek başına bağımsız bir
değişken, bağımlı bir değişken ya da düzenleyici değişken olarak belirlenmektedir. (Danneels ve
Kleinschmidt 2001; Kleinschmidt ve Cooper 1991).
Sonuçta ürün inovasyonu literatürü, teori odaklı, meta analitik bir sentezden fayda sağlacaktır:
ilişkilerin tekrar test edilmesi, altta yatan ilişkiler gösterebilir. Meta analizin ele alabileceği temel
problemlerden biri karışan nedensellik ilişkileridir (Garcia ve Calantone 2002; Kotabe ve Swan
1995). Meta analiz, genel eğilimleri açığa çıkaran kümülatif veriyle bu bağlantıların sentezine ve
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tekrar test edilmesine olanak sağlar (Vismesvaran ve Ones 1995). Böylelikle bu çalışma, aynı
modelde ya da dokümanda ampirik olarak incelenmemiş ilişkileri araştırmayı hedefler. Genel
hedef, temel aracı değişkenlerin değerlendirilmesine olanak sağlayan, sentezlenmiş, teoriden
türetilmiş bir modeli önermektir. Temel modelde müşteri ve rakip odaklılık, örgütsel yapı,
teknoloji ve pazar dalgalanmaları, yeni ürün inovasyonu ve yeni ürün performansı bulunur ve
yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilir.
Başka meta analizler, özellikle de yeni ürün başarı faktörlerinin meta analizi yapılmıştır.
Montoya-Weiss ve Calantone (1994) yeni ürün başarısıyla ilgili 18 etkeni ortalama etki
büyüklüğü (yani korelasyon) ve sıklık analizi kullanarak incelemişlerdir. Daha sonra, Henard ve
Szymanski (2001; 41 çalışmayı kullanarak) ölçüm ve örneklem karakteristiklerini düzenleyici
değişken olarak inceledi ancak tözel durumların olası düzenlenmesini ya da bir çok değişkenli bir
YÜG modelindeki aracı ilişkileri incelememiştir. Mevcut çalışma, inovasyonu ya öncüllerle
(örneğin müşteri odaklılık) ve/veya çıktılarla (yeni ürün performansı) incelemiş olan pazarlama,
yönetim ve yeni ürün çalışmalarının (1970-2006) meta analizini sağlayarak bu çalışmaların
kapsamını genişletmektedir.
Öncelikle olası düzenleyici değişkenlerin kısa tanımlarını verilmektedir ve sonra incelenecek
olan modelin yapısını sağlayan temel hipotezleri geliştirilmektedir. Sonra incelenen literatür ve
yapılan analizleri de içeren yöntembilimi tanımlanmaktadır.

Son olarak da, sonuçları ve

gelecekteki araştırmalar için katkılar tartışılmaktadır.
TEORİK MODEL VE HİPOTEZ GELİŞTİRME
İnovasyon, -yeni bir pazar ve/veya hizmet fırsatı algılamasıyla başlatılan- bir buluşun teknolojik
gelişimini ve pazara sunulmasını içeren bir süreç olarak tanımlanır. Bu süreç, tüm geliştirme,
üretme ve pazarlama işlerini kapsadığı gibi, ürünün yayılmasını ve müşteriler tarafından
kabullenilmesini de kapsar (Garcia ve Calantone 2002). Kapsamlı modelin kökeni, kaynak
temelli yaklaşıma (KTY) ve endüstriyel örgüt (EÖ) paradigmasının olumsallık çerçevesine
dayanır.

Bu teoriler birbirlerini tamamlamaktadır (Barlett ve Goshal 1991; Barney 2001;

Mahoney ve Pandian 1993; Penrose 1959; Zou ve Cavusgil 2002). EÖ, stratejinin (ve dolayısıyla
iktisadi performansın) belirleyici etkenleri olarak endüstriyel pazar ve ürün pazar faktörlerine
odaklanırken, KTY şirketlerin süren rekabet üstünlüğünün temeli olan
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yeterliliklerini yönetmekte kullandıkları farklı yolları incelenmektedir (Day 1994; Madhok 2002;
Mahoney ve Pandian 1993; Peteraf 1993; Porter 1981).
KTY’nin temel görüşü, üstün –yani az bulunan, taklit edilemeyen ve yerine konamayankaynakları olan şirketlerin, pazarda sürdürülebilir rekabet avantajları kazandıklarıdır (Peteraf
1993, s. 180). Diğer bir deyişle, örgütün iç kaynakları ve yeterlilikleri, şirketin stratejisinin ve
performansının güçlü belirleyicileridir. Buna paralel olarak, üstün, benzersiz ve yeni bir ürün
yaratan bir şirket pazardaki rekabet üstünlüğüne ve dolayısıyla ticari başarıya ulaşması
beklenmelidir (Friar 1995; Gatignon ve Xuereb 1997). EÖ çerçevesi, mevcut olası stratejileri ve
şirketin rekabetçi eylemlerini dışsal faktörlerin belirlediğini önerir (McKee, Varadarajan ve Pride
1989; Miles, Snow, Meyer ve Coleman 1978; Miller 1987; Prescott 1986). Böylece, stratejinin
ve organizasyon yapısının dış çevreye uyumu üstün performansı ortaya çıkarır (Covin ve Slevin
1989; Miller ve Friesen 1982). Bu nedenle bu çerçevedeki YÜG araştırmaları, stratejilerin,
organizasyon yapılarının ve süreçlerin etkilerine odaklanır (Atuahene-Gima ve Ko 2001;
Gatignon ve Xuereb 1997; Li ve Atuahene-Gima 2001).
Bu çalışmada, yeni ürün inovasyonunun müşteri ve rakip yönelimleri, örgütsel yapı, pazar ve
teknoloji dalgalanmaları ve yeni ürün performansı ile olan ilişkileri incelenmektedir.

EÖ

çerçevesinin önerdiği gibi, şirketin faaliyet gösterdiği çevrelerdeki pazar ya da teknoloji
dalgalanmaları, müşteri ve rakip yönelimlerini ve örgütsel yapıyı etkiler (Calantone, Garcia ve
Droge 2003; Covin ve Slevin 1989; Miller ve Friesen 1978).

KTY ve EÖ yaklaşımları,

stratejinin genellikle organizasyon yapısını belirlediğini destekler (Day 1994; Gupta ve Wilemon
1986; Miles vd. 1978). Bu nedenle biz şirketlerin, müşteriye ve rekabete yönelimlerine göre
örgütlenmelerini önermekteyiz.

Örneğin pazar odaklılık, ürünlerin ve yeni yöntemlerin

gelişimini harekete geçirir (Hurley ve Hult 2001; Slater ve Narver, 1995); bu etki doğrudan
olabildiği gibi, organizasyon yapısı (merkeziyetçi, resmi, fonksiyonlar arası entegrasyon)
aracılığıyla dolaylı da olabilir. Böylece örgütsel yapı, yeni ürün inovasyonu ve performansı
üzerindeki müşteri ve rakip odaklılıkların etkisine aracılık eder.
Ve son olarak, yeni ürün inovasyonu ile yeni ürün performansı arasında pozitif bir ilişki olmasını
öngörmekteyiz. KTY’yi baz alarak, yeni ürün inovasyonu, şirketin rakiplerini sürekli geçmesini
sağlayan ayrıcalıklı bir yetkinlik olarak görülebilir (Barney 2001; Mahoney ve Pandian 1992;
Porter 1980; Verona 1999). Penrose’un (1959, s. 54) belirttiği gibi, bir şirketi diğerlerinden
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farklılaştıran yetkinliği, daha fazla kaynağa sahip olmasından değil, kaynaklarını daha iyi
kullanmasından ileri gelir.
Çevresel Dalgalanmanın (Pazar ve Teknoloji) Etkileri
Dalgalanan çevre, talepte ve büyüme hızında belirsiz ve öngörülemeyen değişimlerin sonucu olan
dinamik ve değişken durumları belirtir. Bu durum, rekabet üstünlüğünü ve/veya düşük giriş/çıkış
bariyerlerini sürekli olarak ya ortaya çıkarır ya da aşındırır (Atuahene-Gima 1995; Bourgeois ve
Eisenhardt 1988; Covin ve Slevin 1989; Miller ve Friesen 1978; Ozsomer, Calantone ve
Benedetto 1997). Bu tür durumlar, doğru ve zamanında bilgi almayı, resmi değerlendirme
sistemlerini kullanmayı ve ürün fırsatlarına dikkat çekmeyi zorlaştırabilir (Calantone, Schmidt ve
Benedetto 1997). Literatürde dalgalanmanın iki ana kaynağından bahsedilir: birincisi, teknolojik
inovasyonlar pazardaki değişimi hızlandırır ve ürünün modasının hızlı geçmesine neden olur; ve
ikincisi, pazarda tüketicilerin tercihlerinde/taleplerinde, fiyat/maliyet yapılarında, ve rekabetin
dinamiklerindeki değişimler görülebilir (Calantone, Benedetto ve Bhoovaraghavan 1994; Cooper
ve Kleinschmidt 1987; Han, Kim ve Srivastava 1998; Li ve Calantone 1998; Moorman ve Miner
1997; Mullins ve Sutherland 1998; Souder, Sherman ve Cooper 1998).
KTY ve olumsallık teorilerinin belirttiği gibi, şirketler hızla değişen çevrelerde rekabet üstünlüğü
elde etmek için ortaya çıkan fırsatları (dolayısıyla yeni ürün inovasyonunu) kovalamaya çalışır
(Atuahene-Gima ve Ko 2001; Calantone vd. 2003).

Bu tür çevreler aynı zamanda yeni,

karşılanmamış müşteri ihtiyaçlarının ortaya çıkmasının sonucunda yeni girişim fırsatları getirir.
Ancak bu tür çevrelerde harekete geçmekte geç kalmak başarıyı önleyebilir (Bourgeois ve
Eisenhardt 1988; Calantone vd. 2003; Ozsomer vd. 1997). Dolayısıyla çevresel dalgalanma, hem
inovatif projelerin hem de inovatif şirket duruşunun devreye girmesine neden olur. Diğer bir
deyişle:
H1a: Pazar dalgalanması yeni ürün inovasyonunu pozitif etkiler.
H1b: Teknoloji dalgalanması yeni ürün inovasyonunu pozitif etkiler.
Dalgalı ortamlar; belirsizlik, ilerinin öngörülemez olması, rekabet üstünlüğü edinmenin sürekli
olarak geçici olması ve pazara giriş ve çıkış için düşük bariyerlerin olması ile tanımlanır
(Atuahene-Gima, 1995; Bourgeois ve Eisenhardt, 1988; Calantone vd. 1997; Calantone vd. 2003;
Covin ve Slevin, 1988; Miller ve Friesen, 1978; Ozsomer vd. 1997). Bu tür dinamik şartlar, bir
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yandan doğru ve güncel bilgi edinmeyi zorlaştırabilir ve şirketin bilgi edinme ve değerlendirme
sistemini işe yaramaz kılabilir; bir yandan da, yeni fırsatların ortaya çıkmasını sağlayabilir
(Calantone vd. 1997). Literatürde iki adet dalgalanma kaynağı tanımlanmıştır: birincisi teknoloji
inovasyonları (ürünlerin modasının çabuk geçmesine neden olur) ve ikincisi müşterilerin
tercihleri ve taleplerinde, fiyat ve maliyet yapılarında ve rekabet dinamiğinde meydana gelen
sürekli değişimler (Calantone vd. 1994; Calantone vd. 1997; Calantone vd. 2003; Calantone ve
Montoya-Weiss 1994; Han vd. 1998; Li ve Calantone, 1998; Moorman ve Miner, 1997; Mullins
ve Sutherland, 1998; Souder vd. 1998).
Şirketin faaliyet gösterdiği ortamda karşılaştığı zorlukları dengelemek için, şirket örgüt kültürüne
ve yapısına yatırım yapmak zorunda kalırlar.

Kaynak temelli yaklaşıma göre, şirketler

kaynaklarını ve yeterliliklerini çevresel faktörlerle uygun şekilde eşleştirdiklerinde rekabet
üstünlüğü kazanabilmektedirler (Day 1994). Endüstriyel örgüt teorisi ayrıca şirketlerin içlerinde
bulundukları pazara göre kültürlerini ve stratejilerini nasıl oluşturduklarını açıklıamaktadır. Bu
teoriye göre pazar dinamikleri, şirketin rekabete yönelik hareketlerini ve aynı zamanda şirketin
önündeki strateji seçeneklerini belirlemektedir (Porter 1980, 1985). Bu görüş, pazar odaklılık
konusunda uzman diğer araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir: pazar odaklılık,
örgütlerin çevrelerine nasıl adapte oldukları ve nasıl rekabet üstünlüğü geliştirdiklerini
belirlemektedir (Hult, Hurley 1998; Narver ve Slater 1990; Zhou, Yim, ve Tse, 2005).
Dalgalı pazarlarda rakipler, bir şirketin ürün bazlı üstünlüklerini -bu üstünlükleri taklit ederek ya
da geliştirerek- hızla sarsabilirler (Ramani ve Kumar 2008). Müşterilerin değerlendirebilecekleri
bir çok seçenek vardır ve tek bir şirkete sadık kalmak durumunda değildirler (Jaworski ve Kohli
1993). Teknolojik gelişmeler, pazar dinamiklerini değiştirebilir, oturmuş şirketlerin konumsal
üstünlüklerini sarsabilir ve yeni şirketlerin pazara başarıyla giriş yapmalarına neden olabilirler
(Han vd. 1998).

Bu tür pazarlarda ayakta kalabilmek ve rekabetin önünde olabilmek için

şirketler müşteri ve rekabet bilgisi toplamak ve yeni teknolojiler nedeniyle ortaya çıkan fırsatları
kullanmak için çevik olmak zorunda kalmaktadır (Li ve Calantone 1998). Müşteri tercihlerindeki
ve rakip stratejilerindeki değişimlere yanıt verme ve teknolojik gelişmelere ayak uydurma yetisi,
şirketin uzun vadede varlığını devam ettirmesi ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü için kritiktir
(Debruyne ve Reibstein 2005). Buna paralel olarak, Bourgeois ve Eisenhardt (1988), şirketlerin
belirsizlik ve değişim şartları altında daha az merkeziyetçi ve mekanik olmalarının
gerekebileceğini öne sürmektedir. Dolayısıyla:
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H2a: Pazar dalgalanması müşteri odaklılıği pozitif etkiler.
H2b: Pazar dalgalanması rekabet odaklılıği pozitif etkiler.
H3a: Teknoloji dalgalanması müşteri odaklılığı pozitif etkiler.
H3b: Teknoloji dalgalanması rekabet odaklılığı pozitif etkiler.
H4a: Pazar dalgalanması mekanik örgütsel yapısını negatif etkiler.
H4b: Teknoloji dalgalanması mekanik örgütsel yapısını negatif etkiler.
Pazar Odaklılık (Müşteri ve Rakip) Etkileri
Kolayca farkedilebilen yeni ürün inovasyonları şirketleri pazar odaklı olmaları için destekler.
Böylece şirketin stratejik odaklılık (hem müşteri hem de rakip) YÜG sürecinde önemli bir rol
oynar (Atuahene-Gima ve Ko 2001; Gatignon ve Xuereb 1997; Moorman 1995). Kültürel bakış
açısından “yönelim”, bireylerin örgütün işleyişini anlamalarını ve davranış kurallarını sağlayan,
paylaşılan değerler ve inançlar kalıbı anlamına gelir (Deshpande vd. 1993; Deshpande ve
Webster 1989). “Yönelim”, değişen şartları öngörmeyi sağlayan bir yetkinlik ve pazarın
taleplerine yanıt (Lukas ve Ferrell 2000), ve ifade edilmiş müşteri ihtiyaçlarını ve rakip
hareketlerini anlayarak inovasyona olanak sağlamak olarak görülür (Han vd. 1998). Narver ve
Slater’e göre (1990), pazar odaklı şirketler müşteriler için üstün değeri en etkili şekilde yaratırlar
ve rekabet üstünlüğü elde ederler.
Pazar odaklılığı iki tip yönelim kapsar: (1) müşteri odaklılığıyla ilişkilendirilen davranışlar (üstün
müşteri değeri yaratmak için görünen ve görünmeyen ihtiyaçların anlaşılması) ve (2) rakip
odaklılık (mevcut ve potansiyel rakiplerin sürekli gözlenmesi). Müşteri ve rakip yönelimleri
birkaç çalışmada yeni ürün inovasyonuyla ilişkilendirilmiştir. Lukas ve Ferrell’in (2000)
bulgularına göre müşteri ve rakip odaklılığının bir arada olması, dünya için radikal ürünlerin
sunulmasını artırır, oysa tek başına rakip odaklılık, benzer (çoğu zaman taklitçi) ürünlerin
sunumunu artırır. Gatignon ve Xuereb (1997) bu yönelimler sayesinde, şirketlerin daha radikal,
daha düşük maliyetli ve böylelikle daha yüksek performans gösteren inovasyonları geliştirdiğini
bulmuştur. Ancak, Han vd.’nın (1998, ss. 30-45) sonuçları, rakip odaklılık ile inovasyon arasında
değil, müşteri odaklılık ile inovasyon arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.
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Bu çalışmada rakip odaklılığının inovasyon üzerinde pozitif bir etkisi olması gerektiğini
savunmaktayız. Rakipleri geride bırakmak için şirketler benzersiz ve büyük ölçüde farklı ürünler
geliştirir, ve süreç inovasyonlarıyla da daha düşük maliyetlere ve daha etkin bilgi paylaşımına
ulaşır. Diğer taraftan, müşteri odaklılık inovasyonu azaltabilir çünkü müşteri odağı, YÜG
ekiplerinin artımsal ürünlere, karşılığı hemen alınan düşük riskli projelere odaklanmalarına neden
olabilir (Calantone vd. 1997; McDermott ve O'Connor 2002; Mullins ve Sutherland 1998).
Dolayısıyla:
H5a: Müşteri odaklılık yeni ürün inovasyonunu negatif etkiler.
H5b: Rakip odaklılık yeni ürün inovasyonunu pozitif etkiler.
Stratejik yönelim ile örgütsel yapı arasındaki ilişkiye bakıldığında (bkz. Şekil 1), KTY ve
endüstriyel örgüt yaklaşımları stratejinin genellikle yapıyı belirlediğini desteklemektedir (Miles
vd. 1978; Miller, 1983; Miller, Droge ve Toulouse 1988; Miller ve Friesen, 1978). Örgütsel
tasarım ve yapı, örgütün dış çevreye ve pazar dinamiklerine stratejik olarak odaklanmasının
sonucu olarak görülmektedir (Matsuno, Mentzer ve Ozsomer 2002): şirket daha fazla pazar
odaklı olduğunda, örgütsel yapısının daha esnek ve organik olması gerekmektedir (Calantone vd.
1994; Calantone vd. 2003; Day 1994). Dolayısıyla müşteri ve rekabet odaklılık, elde edilen pazar
bilgisinin tüm fonksiyonlar ve hiyerarşiler arasında etkin paylaşılması için organik (yani esnek,
gayrı resmi ve merkeziyetçi olmayan) örgütsel yapılar gerektirmektedir (Gupta ve Wilemon,
1986; Matsuno vd. 2002). Farklı bir ifadeyle:
H6a: Müşteri odaklılık mekanik örgütsel yapısını negatif etkiler.
H6b: Rekabet odaklılık mekanik örgütsel yapısını negatif etkiler.
Örgütsel Yapının Etkileri
Miller (1987) örgütsel yapıyı, “örgütün iş aktivitelerini ve kaynak akışlarını yapması, koordine ve
kontrol etmesi için iş rollerinin ve yönetsel mekanizmaların sürekli paylaştırılması” olarak
tanımlamıştır (s. 8). YÜG araştırmasındaki temel üç yapısal boyut: merkeziyetçilik, resmiyet ve
fonksiyonel farklılık ile entegrasyondur (Adams, Day ve Dougherty 1998; Crawford 1984; Gupta
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ve Wilemon 1986; Jassawalla ve Sashittal 1998; Maltz ve Kohli 1996; Ottum ve Moore 1997;
Song, Thieme ve Xie 1998; Song, Weiss ve Schmidt 1997; Souder vd. 1998; Troy, Szymanski ve
Varadarajan 2001). Kritik olan unsur, YÜG sürecini etkin olarak koordine edecek, bilgi ve
kaynak paylaşımını kolaylaştıracak ve karar verme ve çatışma çözme için mekanizmalar
sağlayacak yapıları yaratmaktır (Calantone vd. 1994; Olson vd. 1995). KTY ve EÖ, stratejinin
genellikle organizasyon yapısını belirlediğini destekler (Miles vd. 1978; Miller ve Friesen 1982).
Yapı, organik ve mekanik olarak sınıflandırılmıştır. Yüksek belirsizlik içeren işlerin organik
yapılar gerektirdiği varsayılırken, düşük belirsizlik içeren işler mekanik yaklaşımlar gerektirir.
Bu kuram baz alındığında karmaşık inovasyon projeleri, merkeziyetçi, resmi ve bürokratik
yapılarda (yani mekanik; Covin ve Slevin 1989; Hage ve Dewar 1973; Miller vd. 1988) başarıyla
yürütülemez; ancak esnek organik yapılar yeni teknolojiyi kavrama gücünü artırarak yeni ürün
inovasyonunu kolaylaştırabilir (Matsuno vd. 2002; Olson vd. 1995; Sethi, Smith ve Park 2001;
Utterback ve Abernathy 1975). İnovasyon literatüründe ampirik bulguların karışık olması
şaşırtıcıdır. Meyers, Sivakumar ve Nakata (1999) ve Miller ve Friesen (1982) merkeziyetçiliğin
inovasyonu kolaylaştırdığını (engellemediğini) öne sürer, ancak Dewar ve Dutton (1986)
merkeziyetçi olmayan yapının bireylere karar vermeleri ve harekete geçmeleri için daha fazla
özerklik sağladığını ve böylece daha fazla fikir alışverişine yol açtığını ve teknolojik değişimle
özdeşleştirilen belirsizliği azalttığını belirtmektedir. Yazarların aslında neyi tartıştıklarına
bakılmaksızın, tüm çalışmaların, merkeziyetçiliğin inovasyonu öngörmediğini göstermesi
ilginçtir. Benzer şekilde resmiyetin etkisi üzerine yapılmış birkaç çalışma da çelişmektedir.
Örneğin Ayers, Dahlstrom ve Skinner (1997) ve Bonner, Ruekert ve Walker (2002) resmiyetin iş
ve rol sorumluluklarını aşırı derecede düzenlediğini savunur; ancak Tatikonda’nın (1999)
sonuçları icra resmiyetinin yeni ürün inovasyonuyla ilişkisinin pozitif (negatif değil) olduğunu
gösterir.
Belirli bir yapısal çözümün olmaması olasıdır: mekanik ve organik birbirlerinin alternatifi değil,
tamamlayıcısı olabilir. Bu görüş, kontrol portfolyosu kullanımını destekleyen örgütsel kontrol
literatürüyle uyumludur (Eisenhardt 1985; Jaworski 1988; Jaworski, Stathakopoulos ve Krishnan
1993). Daha önceki literatürlerde fonksiyonel organizasyonlar savunulmuştur (Achrol 1991;
Ayers vd. 1997; Griffin ve Hauser 1996; Olson vd. 1995), ama daha sonra anlaşmazlıkları
çözmek ve uyum yaratmaktan çok, fonksiyonlar arasındaki işbirliğini azalttığı düşünülmüştür.
Matris yapıları ve takımları gibi diğer yapıların entegrasyonu artırdığı ve geleneksel yapıların
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zayıf yönlerine sahip olmadığı savunulmuştur (Achrol 1991; Workman Jr. 1993). Fikir birliği
sağlayan bu tür yaklaşımlar stratejinin daha etkili uygulanmasını sağlayabilir. Ancak, resmi ve
merkeziyetçi yapılar mevcut durumu dondurabilir ve fikirlerin yeni ürün ekibi üyeleri arasında
yayılmasını

baskılayabilir.

Merkeziyetçi

olmayan

yapı,

özerklik

ve

yetkilendirme

anlaşmazlıkların çözümü ve kararların etkin bir şekilde alınmasını sağlayabilir. Bu nedenle:
H7a: Mekanik örgütsel yapı yeni ürün inovasyonunu negatif etkiler.
Fonksiyonlar arası bilgi ve diğer kaynak paylaşımını mümkün kılan, stratejik kararların verilmesi
ve anlaşmazlıkların çözülmesini sağlayan ve YÜG sürecini etkin olarak koordine eden örgütsel
yapılarını oluşturmak şirketler için kritik bir problemdir (Achrol, 1991; Adams vd. 1998; Henard
ve Szymanski, 2001; Maltz ve Kohli, 1996; Olson vd. 1995; Ottum ve Moore, 1997; Song vd.
1997; Song vd. 1998; Song ve Montoya-Weiss, 1998; Souder vd. 1998). Örgütsel literatürde
genel olarak zor, riskli ve karmaşık inovasyon projeleri gibi belirsiz işlerin çok merkeziyetçi,
bürokratik yapılarda başarıyla yürütülemediği ileri sürülmektedir.

Bu tür yapılar, karmaşık

inovasyon projeleri yönetme ve zaman baskısı gibi sorunları üst düzey yöneticilere yükler ve
dolayısıyla yaratıcılığa ve farklı kaynaklardan bilgi almaya engel oluşturabilir (Covin ve Slevin,
1988, 1989; Hage ve Dewar, 1973; Miller vd. 1988). Organik yapılar ise, gayrı resmi olmakla ve
esneklikle tanımlandığından bilgi toplanmayı destekleyebilir, yeni teknolojiyi kavrama yeteneğini
geliştirebilir ve üstün performansı ortaya çıkarabilir (Dewar ve Dutton, 1986; Matsuno vd. 2002;
Olson vd. 1995; Utterback ve Abernathy, 1975). Bireylere karar vermeleri ve harekete geçmeleri
için daha çok alan sağlayan ademi merkeziyetçilik (decentralization), daha fazla fikir alışverişi
yapılmasını, dolayısıyla çalışanların statükonun dışına çıkmalarını ve teknolojinin değişmesiyle
özdeşleştirilen belirsizliğin azalmasını sağlayabilir (Ayers vd. 1997; Hage ve Dewar, 1973;
Tatikonda, 1999). Örgütsel yapının etkisi üzerine yapılan çalışmalar ayrıca resmiyetin statükoya
neden olduğunu, statükoyu güçlendirdiğini ve fikirlerin yayılmasını ve paylaşımını engellediğini
ileri sürmektedir. Dolayısıyla:
H7b: Mekanik örgütsel yapı yeni ürün performansını negatif etkiler.
İnovasyonun Yeni Ürün Performansına Etkisi
İnovasyonun performans çıktıları üzerindeki etkisi literatürde tartışmalıdır. KTY’den yola çıkan
araştırmalar, diğerlerinin sahip olmadığı bilgiye ve yetkinliklere ve üstün/yeni ürünlere sahip olan
inovatif şirketlerin yüksek performansa ulaşacağını savunmaktadır (Calantone ve Di Benedetto
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1988; Friar 1995; Gatignon ve Xuereb 1997; Han vd. 1998; Ozsomer vd. 1997; Song ve Parry
1996). Daha fazla inovatif ürünler müşterilere değer sağlar ve benzerlerinden büyük ölçüde
ayrışmıştır; bu nedenle rekabet üstünlüğü daha fazladır (Ettlie ve Rubenstein 1987; Gatignon ve
Xuereb 1997; Kleinschmidt ve Cooper 1991; Sengupta 1998). Diğer çalışmalar, daha az inovatif
ürünlerin daha az belirsiz olduğunu ve daha fazla sinerjiye sahip olabileceğini ve dolayısıyla daha
başarılı olabileceğini belirtmektedir. Öte yandan, Calantone vd. (1994) ve Tatikonda (1999)
inovasyon derecesiyle performans arasında bir ilişki bulamamıştır. Örneğin Calantone, Chan ve
Cui (2006) ürün üstünlüğünü ve müşteri aşinalığını kontrol ettikten sonra inovatif olmanın
karlılık üzerinde etkisi olmadığını bulmuştur. Biz bu çalışmamızda inovatif ürünlerin farklılaşma
ve dolayısıyla göreceli üstünlük için daha fazla fırsat yarattığını savunmaktayız. Dolayısıyla:
H8: Yeni ürün inovasyonu yeni ürün performansını pozitif etkiler.
YÖNTEM
Meta analiz, geniş literatürleri özetlemek ve anlamlandırmak için objektif ve etkili bir yoldur
(Rosenthal 1991; Wolf 1986). Kümülatif bilgiyi, genel prensipleri ve boşlukları göstererek
sonuçları entegre eder (Hunter ve Schmidt 1990). Bir makale veri seti gerektirir. Yeni ürün
inovasyonu, radikal, artımsal, gerçekten-yeni, taklit, kesikli, yapısal, modüler, evrimsel, yönetsel
ve teknik, inovatiflik, avantaj ve yenilik sözcükleri kullanılarak tanımlanmıştır (bkz. örneğin
Garcia ve Calantone 2002). JSTOR ve ProQuest (ABI Inform) veritabanlarını kullanarak bu
anahtar sözcükleri arandı. Literatürde en etkin dergiler arasında olan Journal of Marketing,
Journal of Marketing Research, Journal of Product Innovation Management, Organization
Science, Management Science, Academy of Management Journal, Strategic Management
Journal, Administrative Science Quarterly, Journal of Business Research, European Journal of
Marketing, Industrial Marketing Management, IEEE Transactions on Engineering Management
and Journal of Business and Industrial Marketing gibi hakemli dergilerde 1989 - 2006 yılları
arası yayınlanan makaleler dikkatle incelendi. Literatür araştırmaları da incelendi; bu sayede 15
yıllık dönemin öncesine ait birkaç makale bulundu.
Makale veri seti yaratmak için inovatif ürünlerin tüketiciler tarafından kabullenilmesini
(adopsiyon) inceleyen makalaleri hariç tutuldu. Sonuç olarak toplanan 232 makaleden kullanıma
uygun 134 tane kaldı. Sonra, inovasyonu süreç olarak tanımlayıp tanımlamadıklarına ve anlamlı
ilişkileri ampirik olarak test edip etmediklerine göre 134 tanesi değerlendirildi: 115 tanesinde
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ampirik analiz vardı, bunların 74 tanesi korelasyon bildiriyordu ve 64 tanesi ilgili hipotezlere
sahipti. İki makale (Song ve Montoya-Weiss 1998; Yoon ve Lilien 1985) etki büyüklükleri olarak
ortalama farkını bildiriyordu; bunlar korelasyonlara çevrildi (Cooper 1998; Hunter ve Schmidt
1990). Birkaç çalışma, örneklemleri bölmüş ve her grup için korelasyonlar bildirmişti (örneğin
Miller ve Friesen 1982; Tatikonda 1999), bazıları ise iki ya da üç farklı örneklem çerçevesi
kullanmıştı (Cho ve Pucik 2005; Nakata, Im, Park ve Ha 2006; Yoon ve Lilien 1985). Bu
çalışmalar bağımsız olarak düşünüldü. Sonuç olarak makale veri setini 12,921’lik (özellikleri Ek
A’da) toplam örneklem içinden 70 bağımsız çalışma oluşturmaktadır (kaynakça bölümünde
yıldızlı olanlar).
DEĞİŞKEN KODLAMASI VE VERİ ANALİZİ
Hunter ve Schmidt’in (1990) izinden giderek çalışma seviyesinde değil, test seviyesinde
korelasyon kullandık ve Huffcutt and Arthur’un (1995)8 önerdiği gibi aykırı değerler bulundu.
Hunter ve Schmidt’in (1990) güvenilirliğin ortalama değerlerini kullanan yapay olgu dağılım
yaklaşımını9 kullanarak etki azalmasını (atenüasyon) düzeltildi. Raporlanan her korelasyon (rXY)
aşağıdaki gibi düzeltildi:

rXY
rc = ____________________
E ( rXX )  E ( rYY )

rc düzeltilmiş korelasyon;
E ( rXX )  ve E ( rYY ) her ölçek için güvenilirlik

değerlerinin ortalaması

Sonra örneklem hatası düzeltmesi yapıldı ve aşağıdaki formülü kullanarak her bir ilişki için
örneklem büyüklüğüne göre ağırlıklı ortalama korelasyonlar hesaplandı (bkz Tablo 1):
r = wi ri / wi = N i ri / N i

r ağırlıklı ortalama korelasyon;
N ilgili çalışmada raporlanan örneklem
büyüklüğü

Hipotezleri test etmek için toplam örneklem (N = 12921), bireysel korelasyonların dayandığı en
düşük örneklem büyüklüğü kullanılarak bir yapısal eşitlik modellemesinde analiz edildi
(Rosenthal 1991). Tüm korelasyonların kümülatif örneklem büyüklüğü 1000’den büyük olduğu
N=1000 olarak alındı (bkz Tablo 1). Bu, hipotezler için testlerin ihtiyatlı yapılmasını sağladı.
8
9

Bu işlem, sadece örgütsel yapı ile yeni ürün inovasyonu arasındaki ilişki için raporlanmış bir korelasyonun analizden çıkarılmasıyla sonuçlandı.
Bunun nedeni her çalışmada Cronbach’ın Alpha değerlerinin olmamasıdır.
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Korelasyonlar girdi olarak alınarak, yapısal eşitlik modellemesi en büyük olabilirlik kestirimi
metoduyla tüm örneklem üzerinde uygulandı (Bentler 1995; Bollen 1989; Hoyle 1995). Meta
analizde, raporlanan ikili korelasyonların sayısı değişir ve genellikle birden fazladır, dolayısıyla
bağımsız olarak nitelendirilemezler. Bu nedenle, daha az sınırlayıcı varsayımlarda bulunduğu ve
bağımsızlık varsayımını da karşıladığı için, genelleştirilmiş en küçük kareler (GLS) tahminini
kullanılarak sonuçların geçerliliği test edildi (Bollen 1989; Duncan, Duncan, Strycker, Li ve
Alpert 1999; Kaplan 1995; Raudenbush, Becker ve Hripsime 1988, 111-20). Sonuçlar Şekil 1’de
özetlenmiştir.
SONUÇLAR
Tüm hipotezler Şekil 1’deki temel model bağlamında test edildi. Bu modele göre: (1) dalgalanma
yapıları tamamıyla dış kaynaklıdır (geleneksel hiyerarşide ilk önce çevre gelir); (2) stratejik
yönelim, örgütsel yapının öncülüdür (strateji, yapıdan önce gelir) ve yeni ürün inovasyonunun
öncülüdür, ve dolayısıyla dalgalanmanın yapıyla ve inovasyonla ilişkisinin kısmi aracı
değişkenleridir; (3) yapı ve inovasyon, müşteri, rakip yönelimleri ve yeni ürün performansı
arasındaki ilişkilerin kısmi aracı değişkenidir; ve (4) yeni ürün performansı üzerinde çevresel
dalgalanmanın etkilerinde tamamıyla strateji, örgütsel yapı ve inovasyon aracıdır.
Genel örneklem kullanıldığında model uyumu tatmin edici sonuçlanmıştır: Chi kare=46.653
(df=6; p<.01), NFI=0.956, GFI=.0987, CFI=0.959, RMSEA=0.103. 15 model ilişkisinden onbir
tanesi anlamlı sonuçlanmıştır (alpha=0.05; Şekil 1).
Şekil 1’de gösterildiği gibi, pazar dalgalanmasının anlamlı bir etkisi yokken teknoloji
dalgalanması inovasyonla pozitif ilişki olduğu sonuçlanmaktadır, H1a değil, H1b desteklenmiştir.
Pazar dalgalanması, müşteri odaklılık ya da yapıya anlamlı bir etkisi yoktur (H2a ve H4a), fakat
rakip odaklılığıyla pozitif ilişki içerisindedir (H2b). Tam tersine, teknoloji dalgalanmasının hem
müşteri hem de rakip yönelimleriyle ilişkisi pozitiftir (H3a-b) ama örgütsel yapıya anlamlı etkisi
mevcut değildir (H4b). Her iki odaklılığın da organizasyon yapısıyla olan ilişkisi negatiftir (H6ab) ve her ikisi de inovasyonu pozitif etkilemiştir (H5a-b). (Negatif bir ilişki öneren) H7a’nın
aksine, mekanik yapıların yeni ürün inovasyonu üzerinde pozitif, performans üzerinde negatif
etkisi vardır (H7b). Son olarak, yeni ürün inovasyonu ile yeni ürün performansı arasındaki ilişki
anlamlı ve pozitiftir, böylece H8 desteklenmiştir.
TARTIŞMA
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İnovasyon literatürü, sadece inovasyonun yeni ürünleri ortaya çıkarmadaki etkisiyle ilgili değil,
ayrıca organizasyonel eğilimler ve yapı gibi diğer faktörlerin ne oranda inovasyona yol açtıkları
konusunda da net olmayan bulgularla doludur. Bu çalışmada, literatürdeki çalışmaların sonuçları
meta analiz kapsamında nicel olarak birleştirilip özetlenerek bu çelişkilere yanıt bulunmuş, daha
önce incelenmemiş aracı ilişkiler araştırılmıştır.
Öncelikle şekil 1’deki temel model kapsamındaki hipotezler tüm örneklemi kullanarak test
edilmiştir. Pazar dalgalanmasının rakip eğilimiyle pozitif ilişkisi bulunmuştur. Yani müşteri
talebinde sıklıkla gerçekleşen değişimler ve yoğun rekabet, rekabetin hareketlerini ve
sunduklarını yakından takip etmeyi gerektirmektedir. Diğer tarafta ise teknolojinin dalgalanması,
hem müşteri hem de rakip yönelimlerini desteklemektedir.

Bu nedenle kızışan rekabet ve

teknolojik gelişmeler, hem müşterinin hem de rakiplerin hareketlerini ve stratejilerini
gözlemlemeye verilen önemi artırmaktadır. Bu bulgu, stratejiyi şirketin rekabetçi endüstriyel
ortama verdiği yanıt olarak gören endüstriyel örgüt paradigmasında desteklenmektedir (Burns ve
Stalker, 1961; Grant, 1991; Porter, 1980) Ne pazar ne de teknoloji dalgalanmasının mekanik
yapıyla doğrudan ilişkisi bulunmuştur (ancak ikisi de rakip ve/veya müşteri odaklılık aracılığıyla
dolaylı negatif etkiler göstermektedir). Teknoloji dalgalanması (pazar dalgalanması değil)
inovasyonu doğrudan desteklemektedir. Bu sonuç, artan çevresel belirsizliğin, ayakta kalmak
için gereken inovasyon oranını ve seviyesini artırdığını öne süren literatürü desteklemektedir
(Kotabe ve Swan 1995). Dolayısıyla bizim bulgularımıza göre: (1) müşteri beklentilerindeki
belirsizlikler ve rekabetin yoğunluğu, artan rekabet odağı ve örgütsel yapıdaki azalan bürokrasi
ve merkezileşme aracılığıyla yeni ürün inovasyonunu desteklemektedir; (2) hızlı teknolojik
gelişmeler, müşteri ve rekabet odağını gerekli kılarak şirketler için hem doğrudan hem de kısmen
inovasyon yapmaları zorunluluğu yaratmaktadır.
Endüstriyel örgüt paradigmasının (Covin ve Slevin 1989; Miller ve Friesen 1982) desteklediği
gibi hem müşteri hem de rakip odaklılığın mekanik yapılarla ilişkisi doğrudan negatiftir. Her iki
odaklılığın da inovasyonla ilişkisi doğrudan pozitiftir.

(Beklentilerimizin ve YÜG

araştırmalarındaki genel görüşün aksine) mekanik yapılar ayrıca inovasyon üzerinde pozitif bir
etki göstermektedir, ve hem müşteri hem de rakip odaklılık mekanik yapılar aracılığıyla
inovasyonu dolaylı etkilemektedir. Bu bulgular, şirketlerin dinamik ve belirsiz ortamlarda daha
az merkeziyetçi ve daha fazla organik yapıları benimsediklerini öneren EÖ teorisinin olumsallık
çerçevesine ters düşmektedir (Bourgeois ve Eisenhardt 1988; Covin ve Slevin 1989; Damanpour
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1991). Bizim sonuçlarımıza göre, dalgalanma olan ortamlarda faaliyet gösteren şirketler, bu
dalgalanmalara uyumu etkin bir şekilde sağlamak için içsel idari yapılar oluşturmaktadır. Bu tür
ortamlarda fikir birliği oluşturmak uzun zaman alabildiği için sürekli bir kriz yönetimi,
merkezileşme ve resmi süreçler gerektirebilmektedir. Merkezileşme ve resmileşme, iç
uyuşmazlıkları ve belirsizlikleri azaltarak dış ortam koşullarına daha üniform bir tepkinin
oluşturulmasını sağlayabilmektedir (Meyers vd. 1999).
Diğer taraftan, mekanik yapıların yeni ürün performansı üzerinde doğrudan olumsuz bir etkisi
vardır. Bu bulgu önemli bir katkıdır: mevcut araştırma, kaynak dağıtımı ve aktivitelerin kontrolu
için, merkeziyetçi örgüt kullanımını, ve mekanizma ve rollerin resmi olarak tanımlanmasını
desteklemektedir (Johne ve Snelson 1988).

Örneğin üst yönetimin müdahelesi farklı

departmanlar arası daha iyi bir etkileşimi sağlayabilir, ve bir iş planına eşlik eden resmi
performans kriterleri takım üyeleri arasındaki uyumsuzlukları, anlaşmazlıkları ya da yanlış
anlaşılmaları en aza indirebilir (Crawford 1984; Johne ve Snelson 1988; Sethi 2000). Ancak bu
yaklaşımlar ayrıca geliştirme maliyetlerini artırmakta ve pazara tepki verme süresini uzatmakta,
böylece bazı performans boyutlarını baskılamaktadır (Griffin 1997; McDermott ve O’Connor
2002).

Örneğin Meyers vd. (1999) ve Miller ve Friesen (1982)

anlaşmazlıkları ve

belirsizliklerin daha üst düzey denetimi sayesinde azaltıldığını öne sürer; ancak sık aralıklı
kontrol aşamaları ve detaylı resmi kontroller inovasyonun ticarileştirmek için gereken zamanı ve
kaynakları artırabilmektedir (Liker, Collins ve Hull 1999).
Beklendiği gibi inovasyonla yeni ürün performansı pozitif olarak bağlantılıdır. Ayrıca tüm
modelin sonuçları aracılık ilişkileri göstermektedir. Müşteri ve rakip yönelimleri, mekanik
yaklaşımları engelleyerek ve yeni ürün inovasyonunu besleyerek yeni ürün performansını etkiler.
Yönelim yapılarının performansa doğrudan etkilerini belirleyen alternatif bir model test edilip
reddedilmiştir. Bu sonuç genel olarak (1) strateji performans ilişkisinin tam aracı değişkeni olarak
inovasyonlu üç aşamalı olumsallık modeli; ve (2) şirketlerin iç kaynakları ve yeterlilikleri farklı
şekillerde kullanarak üstün performansa ulaştıklarını öne süren Kaynak Temelli Yaklaşım’ın
temel ilkesini desteklemektedir (Day 1994; Grant 1991; Mahoney ve Pandian 1993; Penrose
1959). Bu bulgular, literatüredeki pazar odaklılık pazar başarısıyla ilişkilendiren aracı değişken
arayışına katkıda bulunmaktadır (örneğin Han vd. 1998; Im ve Workman 2004).

Mevcut

araştırma müşteri ve rakip yönelimlerine odaklanmıştır ama girişimcilik ya da teknoloji odaklılık
da benzer bir rol oynayabilir.
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Ve son olarak teknoloji dalgalanması, yeni ürün inovasyonunu destekleyerek (ya da zorunlu
kılarak) yeni ürün performansı üzerinde dolaylı bir etkisi vardır. Performans üzerinde doğrudan
etkiyi belirten alternatif bir model de test edilip reddedilmiştir. Bu, inovasyon yeterliliğinin ve
uygulamanın önemini göstermektedir– bir şirket teknolojik gelişmelerin getirdiği fırsatları
kullanabilirse yüksek performansa ulaşabilir. Bu, sıklıkla ifade edilen “inovasyon yap ya da öl”
ilkesini desteklemektedir: dalgalanma, inovasyonu daha önemli kılar ve yeni ürün başarısı sadece
inovasyon aracılığıyla elde edilebilir. Bu, ayrıca pazarın dalgalanma seviyesine bakmaksızın
inovasyona odaklanma ve müşteri beklentilerinden fazlasını sunmayı gerektirmektedir.

TABLO 1. AĞIRLIKLI ORTALAMA KORELASYONLAR: TÜM ÖRNEKLEM
1 Yeni ürün
performansı
2 İnovasyon
3 Pazar

1
1.00

2

0.33

1.00

(42; 9511)
0.02

0.10

3

4

5

6

7

1.00

dalgalanması (18; 3944) (18; 3807)
4 Teknoloji
0.05
0.23

0.35

dalgalanması (13; 3326) (14; 2758) (11; 2886)
5 Örgütsel
-0.06
-0.01
-0.08

1.00
-0.04

1.00

Yapı
6 Müşteri

(18; 2479) (52; 5957) (11; 2129)
0.30
0.33
0.06

(6; 1181)
0.17

-0.22

odaklılık
7 Rakip

(23; 4615) (29; 5700) (10; 2455)
0.22
0.29
0.18

(8; 2072)
0.14

(15; 2320)
-0.25

0.61

1.00

(9; 1895)
2.16

(4; 1108)
1.30

(10; 1747)
1.56

(9; 1986)
1.19

1.00

odaklılık
Standart
sapma

(10; 1821)
1.66

(5; 1289)
1.09

1.00

Not: Parantez içindeki rakamlar (korelasyon sayısı; örneklem büyüklüğü).
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FIGURE 1. STRUCTURAL EQUATION MODEL ON THE OVERALL SAMPLE (n=1000)
ŞEKİL 1: TÜM
ÖRNEKLEM ÜZERİNDE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (n=1000)

4 = .007 (n.s.)

MARKET
Pazar
TURBULENCE
Dalgalanması

1 = .149 (t=4.509)**

 2 = .001 (n.s.)

3 = -.049 (n.s.)

β1 = -.114 (t= -2.935)**

ORGANIZATIONAL
Örgütsel Yapı

CUSTOMER
Müşteri
ORIENTATION
Yönelimi

STRUCTURE

β 6= -.057
(t=-1.902)*

β3 = .230 (t= 6.186)**
NEW
PRODUCT
Yeni
Ürün
PERFORMANCE
Performansı

β5 = .084
(t=2.800)**
β2 = -.174 (t= -4.459)**

COMPETITOR
Rakip
ORIENTATION
Yönelimi

β 7= .329 (t=11.050)**

β 4 =.145(t=3.862)**

NEW
PRODUCT
Yeni
Ürün
INNOVATION
Inovasyonu

7 = .021 (n.s.)

8 = .172 (t=5.460)**

5 = .170 (t=5.120)**
6 = .088 (t=2.650)**

Note: * and ** indicate .05 and .01

TECHNOLOGICAL
Teknoloji
TURBULENCE
Dalgalanması
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Not: * ve ** sırasıyla 0.05 ve
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significance
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ÖZET
Bu çalışmada; Isparta ilindeki tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarına,
cinsiyetleri açısından açıklık getirilmeye çalışılmış ve sorgulanmıştır. Çalışma sonuçları,
kadınların erkeklere göre SMS reklamlarına yönelik daha olumlu tutum ve davranışlara sahip
olduğunu ortaya koymuştur. Tutum açısından kadınların, erkeklere göre kişiselleştirilmiş
SMS reklamlarına yönelik daha fazla olumlu bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.
Davranış açısından ise, kadınların, erkeklere oranla SMS reklamı yapılan ürünle ilgili alışveriş
mekanlarına gitme eğilimlerinin daha fazla oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: SMS Reklamcılığı, SMS Reklama Yönelik Tutum ve Davranışlar,
Cinsiyet.

ATTITUDES AND BEHAVIOUR FOR SMS (SHORT MESSAGE) IN
TERMS OF GENDER DIFFERENCES: AN APPLICATION IN
ISPARTA
ABSTRACT
In this study, the attitude and behaviours of consumers for SMS advertisements in terms of
their genders are tried to be clarified and questioned. Study results reveal that women have
more positive attitude and behaviours towards SMS advertisements compared to men. It is
determined that women have more positive attitude for personalized SMS advertisements in
terms of attitude compared to men. As for the behaviour, it is identified that women have
more trends to go shopping areas of the SMS advertised product than men.
Key Words: SMS Advertising, Attitude and Behaviours for SMS Advertising, Gender.
1. GİRİŞ
Teknolojinin 21.yüzyılda önemli derecede gelişmesi, aynı ürün ve hizmeti üreten firma
sayısının piyasada her geçen gün daha da fazlalaşması ve bu anlamda rekabetin artması
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pazarlamacıların müşteri değerini nasıl tanımladıklarını, hedef kitleleriyle nasıl iletişim
kurduklarını ve ürünleri nasıl teslim ettiklerini yeni baştan düşünmelerine neden olmaktadır.
Bu doğrultuda, gelecekte işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri ve büyümeleri geleneksel
pazarlama dışında yeni pazarlama ve iletişim tekniklerini kullanmaları ile mümkündür.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni reklam araçları hedef müşterilere ulaşmak için
kullanılmaktadır. Özellikle mobil telefonların reklam aracı olarak kullanılmasıyla kısa mesaj
yoluyla tüketicilerin cep telefonuna gönderilen SMS’ler yeni bir reklamcılık kavramını ortaya
çıkmıştır (Waldt vd., 2009:444).
Mobil telefonlar aracılığı ile gönderilen SMS reklam mesajlarının hedef müşteri
kitlesine ulaşma olasılığı, televizyon, gazete, dergi ve açık hava reklamlarına göre
daha yüksektir. SMS reklamlarının, hedef müşterilere göre kişiselleştirilebilmesi, yer,
zaman ve ilgilerine göre farklı mesajlar oluşturulabilmesi ve bu mesajların
gönderilebilmesi gibi nedenlerle öneminin arttığı görülmektedir (Scharl vd. 2005:164).
SMS reklamları, reklamcılar için hedef kitlenin nerede oldukları, o anki ihtiyaçları ve
kullandıkları

araçlara

göre

isteğe

bağlı

pazarlama

kampanyaları

hakkında

bilgilendirme yapılmasını mümkün kılmıştır (Karaca ve Ateşoğlu, 2006:38). Kısa
mesajla iletilen reklamlar, mobil telefon kullanıcılarının zaman kazanmasını ve daha
uygun fiyatlarla mal ve hizmet satın almasını da sağlayabilmektedir (Quah ve Lim,
2002:235).
İşletmeler için önemli olan ise bu tür mesajların tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve bu
mesajlara yönelik tutum ve davranışların neler olduğudur.
Bu çalışmada, mobil reklamcılık uygulamalarından biri olarak nitelendirilen SMS reklamcılık
kavramı, SMS reklamlarına yönelik tüketicilerin tutum ve davranışları, bu tutum ve
davranışların cinsiyet açısından ne tür farklılıklar gösterdiği öncelikle teorik bir biçimde
sunulmaktadır. Daha sonra SMS reklam özelliklerine bağlı olarak tüketicilerin tutum ve
davranışlarının cinsiyet açısından farklılıklarını değerlendirmek amacıyla Isparta İl
merkezinde bir pilot çalışma yapılmıştır.
2. SMS (KISA MESAJ) REKLAMININ KAVRAMI, UYGULAMALARI
Gelişen mobil teknolojilerin yaratıcılık ve katılımcılık ile birleşmesi son derece etkili iletişime
imkan veren yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Mobil reklamcılık olarak
adlandırılan bu iletişim kanalı tüketicilere mobil kanallar üzerinden erişmeyi hedefleyen bir
yaklaşım olarak ifade edilebilir (Scharl vd., 2005:165). Bu tür bir reklamcılık türü, ürünlerin
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satışlarını ve bu ürün hakkında bilgi edinimini arttırmak için mobil araçların kullanımıyla
müşteri ile iletişimde gerekli olan aktiviteler olarak adlandırılabilir (Ververidis ve Polyzos
2002). Mobil reklamcılık uygulamaları tüketici açısından zamanla daha kişisel yapılarak,
farklı formlar almıştır. Buna bağlı olarak SMS reklamcılık farklı stratejik uygulamalar
doğrultusunda, kablosuz, izne dayalı, teşvik edici veya mekansal olabilmektedir (Tsang vd.
2004:38).
Mobil reklamcılık uygulamaları içerisinde yer alan, cep telefonuyla gerçekleştirilen SMS
reklamcılığın temel unsuru ya itme ya da çekme modelinde reklamcılıktır. Tüketicinin izni
alındıktan sonra, itme modeliyle reklamcılıkta açık bir şekilde istenilen değil, alakalı metin
mesajları gönderilir. İtme modeli, tüketiciyi zaman ve paradan tasarruf etmesini sağladığından
gelecekte işletmelerin cep telefonuyla reklamcılığa hakim olacağı ifade edilmektedir (Quah ve
Lim 2002:239). Çekme modelinde ise tüketiciyi bilgilendirmek için trafik raporu veya hava
durumu gibi ücretsiz mesaj gönderilmektedir (Scharl vd. 2005:134). Ayrıca SMS reklamcılık,
kampanyaları kabul eden kişilere özel maddi ödüller sağlamaktadır (Tsang vd. 2004:38).
SMS reklamcılığı tüketiciye gönderilen reklam mesajlarını uygun hale getirme (ilgili olduğu
ürün kategori-alt kategorileri seçerek), tüketicinin ihtiyacı olduğu mesajları elde etme
(alışveriş öncesi ve sonrası) ve son olarak kampanyaları haber veren, mağazalara ulaşmada
yardımcı olan ekstra bilgiyi elde etme yeteneği vermektedir (mağaza adresi verilme gibi)
(Ververidis ve Polyzos 2002).
Kısacası SMS reklamlar, müşterilerle etkileşimli ve bağlayıcı ilişkilerin oluşturulması
yönünde ilişki pazarlaması çabalarına hız kazandırır. Mobil telefonlar hem perakendeciler
hem de üreticiler açısından önemli bir pazarlama aracıdır. Düşük maliyet, müşteriyi muhafaza
etme oranı ve daha geniş kitleye ulaşabilme olanağı SMS reklamcılığını önemli kılan
nedenlerdir. Ayrıca, SMS hizmetleri kişiye özgü hızlı ve güvenilir iletişimi güçlendiren bir
pazarlama kanalıdır (Çakır vd., 2010:29).
3. SMS (KISA MESAJ) REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLAR
VE CİNSİYET FARKLILIKLARI
Reklam, bir işin, bir ürünün veya bir hizmetin para karşılığında genel yayın araçlarında, tarif
edilerek geniş halk kitlelerine duyurulmasıdır (Ünsal, 1984:12). Reklamın temel amacı ise,
eğlendirmek, bilgi vermek, reklamı yapılan ürün ve hizmetleri tüketicilere tanıtmak, onlarda
istek uyandırmak ve onu satın almaya ikna etmektir. Reklam, bu amacına ulaşabilmek için
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tüketicilerin bilgi düzeyinde, tutumunda ve davranışlarında değişiklik yaratılmasını
sağlayabilmektedir (Özgür, 2001:12).
Tutum, kişilerin bir nesne, kişi, konu, olay hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmeleri
ve bu değerlendirmeler ışığında belirli bir yönde davranma eğilimleridir. (Koç, 2011:158).
Reklam tutumu ise, belirli bir reklama maruz kalındığında reklama karşı olumlu ya da
olumsuz tarzda tepki verme eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Reklama karşı olumlu bir tutum
beğenme olarak adlandırılırken, beğenilmezlik olumsuz bir tutumu niteler (Çakır ve Çakır,
2007:39). Bireylerin oluşturdukları tutumların da onların satın alma kararlarında doğrudan
etkileri vardır (Odabaşı ve Barış, 2003:74). Dolayısıyla işletmelerin mobil reklam
kampanyalarının etkinliğinde önemli unsur, tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik
tutumlarıdır (İspir ve Suher, 2009:9).
Cep telefonlarının bir reklam mecrası olarak kullanılmaya başlanması çok eskilere
dayanmamaktadır. Dolayısıyla SMS reklamları ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmamakla
birlikte, bu çalışmaların sayısı son yıllarda artış göstermektedir.
SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışların belirlenmesi için yapılan çalışmalar Tablo
1:’de özet halinde sunulmuştur.
Tablo 1: SMS Reklamlarına Yönelik Tüketicinin Tutum ve Davranışlarının Araştırma Bulguları
Çalışma
Konu
Bulgular

Drossos
vd.
(2007)

Xu
(2006)

Tüketicinin SMS
reklama yönelik
tutum ve satın alma
davranışlarını
etkileyen faktörlerin
belirlenmesi.

Tüketicinin tutum ve satın alma
davranışlarını etkileyen faktörler,
teşvik, etkileşim, yer/zaman faydası
ve
reklamın
kaynağı
olarak
belirlenmiştir. Çalışmanın sonuçları,
SMS
reklam
kampanyalarının
etkinliğini artırmak için bu faktörlere
daha güçlü bir şekilde odaklanmanın
gerekli olduğunu göstermektedir.

SMS reklam
özelliklerinin
tüketicinin tutum ve
davranışlarına olan
etkisinin
belirlenmesi.

SMS
reklamlarının
eğlendirme,
güvenilirlik
ve
kişisellik
özelliklerinin tutum üzerinde önemli
derece etkili olduğu belirlenmiştir.
Ayrıca
kişiselleştirilmiş
reklam
mesajının SMS reklama yönelik
tutum ve bu reklamlardan fayda
sağlama isteği açısından önemli
olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1: devamı

Carroll
vd.
(2007)

SMS reklamlarının
kabulüne etki eden
faktörlerin
belirlenmesi.

SMS reklamlarının kabulünde etkili
olan dört faktör olarak izin, mesajın
içeriği, gönderilme zamanı ve sıklığı,
operatörün mesaj üzerindeki kontrolü
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belirlenmiştir.

Bamba
ve Barnes
(2007)

SMS reklam almak
için tüketicilerin
istekli olmalarını
sağlayan faktörlerin
belirlenmesi.

Tüketicilerin SMS reklamlarını kabul
etmelerinde etkili olan faktörler;
reklamla ilgilenmeleri, bilgi edinme,
ürünün ünlü marka olması olarak
belirlenmiştir. Tüketicilerin SMS
reklamlarına olumsuz bir tutum
içerisinde olduğu görülmüştür.

Zhang ve
Mao
(2008)

Tüketicilerin SMS
reklamlarını
okumak ve mesajda
önerilen davranışı
gerçekleştirmelerini
sağlayan faktörlerin
belirlenmesi.

Mesajların okunması ve mesajla
harekete geçmek için iki temel unsur
olduğu belirlenmiştir. Bunlar, SMS
reklamlarından algılanan fayda ve
kolaylıktır.
Ayrıca,
reklamın
güvenliği ve kişiselliğin tüketicilerin
mesajı okumasında ve mesajla
harekete geçmesinde etkili olduğu
bulunmuştur.

SMS reklamlarına
yönelik tutumların
belirlenmesi.

Katılımcıların SMS reklamlarına
yönelik genel olarak olumsuz bir
tutum içerisinde olduğu sonucuna
varılmıştır. SMS reklamlarına yönelik
tüketici tutumlarını belirleyen en
önemli değişken eğlendiricilik boyutu
olarak belirlenmiştir. Ayrıca alıcının
ön izni, genel tutumu etkileyen
önemli bir değişken olarak tespit
edilmiştir.

SMS ve MMS ile
pazarlama ve bu
pazarlama araçları
ile ilgili tüketici
algılarının
belirlenmesi.

Çalışmada, demografik yapı, reklama
yönelik ilgi, markaya yakınlık ve
SMS ve MMS karşı tutumun, SMS
ve MMS’e karşı tüketicilerin
davranışları üzerinde önemli etkileri
olduğu
belirlenmiştir.
Ayrıca
katılımcıların çoğu SMS ve MMS
reklamlarında kendilerini çekecek,
kendileriyle ilgili mesaj içeriği
istediklerini belirtmişlerdir.

İspir ve
Suher
(2009)

Rittippant
vd.
(2009)

Tablo 1: devamı

Usta
(2009)

SMS reklamlarına
yönelik tutumların
belirlenmesi.

Waldt vd.
(2009)

Genç tüketicilerin
SMS reklamlarına
yönelik algılarının
belirlenmesi.

Barutçu
ve Göl

Mobil reklamlara
yönelik tutumların

Araştırmaya göre cevaplayıcıların
SMS reklamlarını sinir bozucu
buldukları savunulmaktadır. Ancak
izinli veya ödüllü reklamlara karşı
tutumların olumlu olduğu tespit
edilmiştir.
SMS reklamın eğlenceli, bilgi verici
ve güvenilir olması olumlu algılara
yol açmıştır. Tüketiciler SMS
reklamlarına karşı genel olarak
olumsuz bir tutum içerisindedir.
Ancak, SMS reklam başarısı için,
izin, teşvik, ödül ve tüketicinin
bilgilendirilmesi önemli bir unsur
olarak tespit edilmiştir.
Katılımcıların SMS, MMS ve
Bluetooth aracılığıyla gelen yazılı,

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 218

(2009)

belirlenmesi.

Çakır vd.
(2010)

SMS reklamlarına
yönelik tutum ve
davranışların
belirlenmesi.

sesli ve görüntülü mobil reklam
mesajlarına karşı olumlu bir tutuma
sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
Mobil reklamın en önemli unsurunun
tüketiciden
izin
alarak
gerçekleştirilmesi gerektiğine vurgu
yapılmaktadır.
Tüketicilerin
SMS
reklamlarına
yönelik olumlu bir tutum ve davranış
içerisinde oldukları tespit etmişlerdir.

Yapılan araştırmalarda, SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışların olumlu olması için
tüketiciden izin alınması, gönderilen mesaj içeriğinin kişiselleştirilmesi, SMS reklamlarının
ödül ve teşvik içerikli olması gerekmektedir.
Son dönemlerde gerçekleştirilen SMS reklamlarına yönelik tüketicinin tutum ve
davranışlarının belirlendiği çalışmalar sayıca artmasına rağmen tutum ve davranışları cinsiyet
faktörüne bağlı olarak değerlendiren fazla çalışma bulunmamaktadır. Oysa işletmelerin hedef
kitleye hitap edebilmek için kesinlikle hedef kitleyi anlaması, ona göre pazarlama
mesajlarının içeriğini, yerini, zamanını vs. belirlemesi gerekmektedir. Hedef pazar
belirlemede cinsiyet demografik değişkenler arasında önemli bir yere sahiptir ve temel bir
pazar bölümleme değişkeni olarak kullanılmaktadır (Palanisamy, 2004:45).
SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarda cinsiyet farklılıklarını araştıran çalışmalar
az olmasına rağmen, yapılan çalışmalarda, mobil reklamcılık ve mobil hizmet kullanımı da
dahil olmak üzere demografik değişkenler arasındaki bağlantı incelenmiştir. Tüketicinin
tutum ve davranışlarını cinsiyet farklılıkları açısından değerlendiren bu çalışmalar Tablo 2:’de
özetlenmiştir.
Tablo 2: SMS ve Mobil Reklam/Hizmetlere Yönelik Tutum ve Davranışları Cinsiyet Farklılıkları
Açısından Araştırma Bulguları
Çalışma
Konu
Bulgular

Nysveen vd.
(2005)

Mobil
hizmetlerini
kullanmada
cinsiyet
farklılıklarının
belirlenmesi.

Kadınların erkeklerden daha çok
SMS
hizmetlerini
kullandıkları
belirlenmiştir Bunun nedeninin,
kadının değer zevk, eğlence gibi
sosyal boyutlarıyla ilgili olduğu
belirtilmiştir.

Karjaluoto
vd. (2006)

Mobil hizmetleri
kullanmada
bireysel
farklılıkların
belirlenmesi.

Kadın katılımcıların, logolar ve zil
sesleri gibi mobil hizmetler sipariş
ettiği, piyango, çekiliş açısından
mobil pazarlamaya katılımda daha
aktif olduğu tespit edilmiştir.

Xu (2006)

SMS reklam
özelliklerinin
tüketicinin tutum
ve davranışlarına

Kadın
kullanıcılar
açısından
kişiselleştirmenin SMS reklama
yönelik tutumu etkileyen en önemli
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etkisinin
belirlenmesi.

faktörlerden
belirlenmiştir.

biri

olduğu

Tablo 2: devamı

Usta (2009)

SMS
reklamlarına
yönelik
tutumların
belirlenmesi.

Katılımcıların SMS reklamlarının
sinir
bozucu
özelliğine
karşı
tutumları cinsiyete göre anlamlı bir
farklılık
göstermiştir.
Erkekler,
kadınlara
göre
kısa
mesaj
reklamlarını daha fazla sinir bozucu
bulmaktadırlar.

Karjaluoto
vd. (2008)

İzinli mobil
reklamcılığa
yönelik
davranışların
cinsiyet
açısından
farklılıklarının
belirlenmesi.

İzinli yapılan mobil reklamlara
yönelik, kadınların erkeklere göre
hem mobil reklamı yapılan siteyi
ziyaret etmek niyeti hem de gerçek
ziyaretleri daha fazla olmuştur.

Okazaki
(2007)

Mobil
reklamcılığa
yönelik
tutumların
cinsiyet
açısından
farklılıkların
belirlenmesi.

Reklamı hatırlamada cinsiyet ve
reklam türü arasında önemli bir
etkileşim
olduğu
bulunmuştur.
Reklam türüne göre kadınların
erkeklere oranlara daha fazla reklam
hatırladıkları
ortaya
çıkmıştır.
Çalışmada ayrıca kadınların erkeklere
oranla
mobil
reklamcılık
uygulamalarına
daha
fazla
güvendikleri belirlenmiştir.

Özetlemek gerekirse, çalışma sonuçları, kadınların mobil reklamlara yönelik olumlu bir tutum
içerisinde ve kampanyalara katılmak için daha istekli olduğunu ortaya koymuştur. Öte
yandan, erkekler, sabır eksikliği ve en kısa sürede mobil reklamcılık etkinliklerini bitirmek
arzusu ile karakterize edilmiştir. Bu nedenle kadınların aksine, erkeklerin mobil reklamcılık
uygulamalarına katılma olasılıkları daha düşüktür. Kişilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun
mesajlar ile mobil reklamcılık uygulamalarına katılma eğiliminin kadınlar açısından daha
güçlü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kadınların SMS reklamı almayı kabul etmeleri, ürünü
araştırmak ve satın almak eğilimi erkeklere göre daha fazla olmuştur.
4. ÇALIŞMANIN AMACI
Günümüz rekabet şartlarında, işletmelerin pazarlama stratejilerinin önemli bir kısmı,
tüketiciyi anlama ve pazarlama faaliyetlerini hedef kitleye göre uyumlaştırma çabalarının
oluşturduğu bir gerçektir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı; tüketicilerin, mobil reklamcılık
uygulamalarından biri olan SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarının cinsiyet
açısından ne gibi farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkartılmasıdır.
Literatürde SMS reklama yönelik tutum ve davranışlara ilişkin çok sayıda araştırma
bulunmakla birlikte tutum ve davranışları tüketicilerin cinsiyetleri açısından inceleyen
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çalışmalara nadiren rastlanmıştır. Bu yüzden araştırmanın literatüre ve SMS reklamı
pazarlama stratejilerine dahil eden firmalara farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.
5. ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Bu çalışmada, işletmelerin kullanmaya başladıkları yeni bir iletişim kanalı olan, SMS
reklamcılık kavramı, tüketicilerin bu tür reklamlara yönelik tutum ve davranışları, cinsiyete
göre tutum ve davranış açısından farklılıkları; konu ile ilgili yapılmış araştırmalara ve
sonuçlarına yer verilerek, literatür bilgileri çerçevesinde teorik bir biçimde sunulmuştur. Daha
sonra SMS reklamlarına yönelik tüketici tutum ve davranışlarının cinsiyet açısından
farklılıklarını ortaya çıkarabilmek için Isparta İl merkezindeki tüketicilere yönelik saha
araştırması (anket) tasarlanıp, uygulanmıştır.
SMS reklamlarının belirli özelliklerinin tüketicinin tutum ve davranışlarına etkisi olduğu
varsayımından hareketle; çalışmanın amacını gerçekleştirmek için SMS reklamlarının
özellikleri

olarak

belirlenen

araştırma

değişkenleri

bazı

çalışmalardan

derlenerek

oluşturulmuştur. Araştırmada uygulanan değişkenler aşağıda tablo halinde verilmiştir.
Tablo 3: Tutum ve Davranışların Belirlenmesinde Kullanılan Araştırma Değişkenleri
Araştırma Değişkenleri
FAYDA

Kaynak

Bilgilenme, eğlence, sosyal
sorumluluk, teşvik, ödül.

Wolin ve Korgaonkar (2003), Tsang
vd. (2004), Standing vd. (2005),
Drossos vd. (2007), Zhang ve Mao
(2008), Karjaluoto vd. (2008).

KOLAYLIK
Basit uygulama, metin azlığı, yer ve
zaman faydası.
GÜVEN

Drossos vd. (2007), Zhang ve Mao
(2008), Karjaluoto vd. (2008).

Reklamın kaynağı, markaya
aşinalık, aldatıcı olmamak.

Tsang vd. (2004), Drossos vd. (2007),
Okazaki (2007), Zhang ve Mao (2008),
Karjaluoto vd. (2008), Rittippant vd.
(2009).

RAHATSIZLIK
Reklamdan sıkılmak, sinirlenmek,
para kaybı, aldatılmak, beklentilerin
karşılanmaması.
KİŞİSELLEŞTİRME
Kişiye özel mesaj içeriği, istek ve
ihtiyaçlara uygun mesajlar.
İZİN
Tüketiciden izin alınarak mesajların
gönderilmesi.
DAVRANIŞ
Ürün satın alma, ürünü araştırma,
inceleme, tavsiye etme, avantajları
kullanma.

Wolin ve Korgaonkar (2003), Tsang
vd. (2004).

Xu (2006).

Tsang vd. (2004), Standing vd. (2005).

Wolin ve Korgaonkar (2003), Zhang
ve Mao (2008), Karjaluoto vd. (2008)

Araştırmanın temel amacı, SMS reklamlarının belirlenen özelliklerine yönelik tutum
ve davranışların cinsiyet açısından farklılıklarının belirlenmesi ve aşağıdaki
hipotezlerin test edilmesidir.
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H1: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarına yönelik tutumları arasında anlamlı bir
fark vardır.
H1a: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının FAYDA boyutuna yönelik tutumları
arasında anlamlı bir fark vardır.
H1b: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının KOLAYLIK boyutuna yönelik
tutumları arasında anlamlı bir fark vardır.
H1c: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının GÜVEN boyutuna yönelik tutumları
arasında anlamlı bir fark vardır.
H1d: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının RAHATSIZLIK boyutuna yönelik
tutumları arasında anlamlı bir fark vardır.
H1e: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının KİŞİSELLEŞTİRME boyutuna
yönelik tutumları arasında anlamlı bir fark vardır.
H1f: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarının İZİN boyutuna yönelik tutumları
arasında anlamlı bir fark vardır.
H2: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamlarına ilişkin davranışları arasında anlamlı
bir fark vardır.
H2a: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamında belirtilen ürünü satın alma davranışları
arasında anlamlı bir fark vardır.
H2b: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamı yapılan ürünün detayları için web sitesini
ziyaret etme davranışları arasında anlamlı bir fark vardır.
H2c: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamı yapılan ürünü incelemek için alışveriş
mekanlarına gitme davranışları arasında anlamlı bir fark vardır.
H2d: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamıyla olumlu izlenimde bulunmuş olduğu
ürünleri tavsiye etme davranışları arasında anlamlı bir fark vardır.
H2e: Tüketicilerin cinsiyeti ile SMS reklamında belirtilen (kuponla indirim, hediye, fiyat
indirimi vb.) avantajlarını kullanma davranışları arasında anlamlı bir fark vardır.

6. ÇALIŞMANIN ÖRNEKLEMİ
Tüketicilerin SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlarının cinsiyet açısından farklı
olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmanın ana kütlesi Isparta il merkezinde yaşayan 18 yaş
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ve üstü bireylerin tamamı olarak tanımlanmıştır. Örnekleme yöntemi olarak ise zaman ve
maliyet kısıtlarından dolayı, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme
yöntemi seçilmiştir. Örneklem çerçevesi olarak Isparta’daki en büyük alışveriş merkezi
seçilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Söz konusu anket formu 3 bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde anket formunu dolduran
katılımcıların demografik özellikleri, ikinci bölümde SMS reklamlarına yönelik belirlenmiş
faktörleri ölçmeye yönelik genel ifadeler ve bu reklamlara ilişkin tutumlar, son bölümde ise
tüketicilerin

cep

telefonuna

gönderilen

SMS

reklamlarına

ilişkin

davranışlarının

belirlenmesine yönelik sorular yer almıştır.
Anket formunun doğruluğunu test etmek, gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yapmak
amacıyla örneklem ile benzer özellikler taşıyan 38 kişilik bir gruba pilot araştırma
kapsamında anket formu uygulanmış ve daha sonra anket formuna son şekli verilmiştir.
Anket formunda yer alan SMS reklamlarına yönelik tüketicilerin tutum ve davranışlarını
ölçmek amacıyla Likert Ölçeği kullanılarak hazırlanan sorulara Güvenilirlik Testi uygulanmış
ve anketin güvenilirliği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Araştırmanın istatistiksel güvenilirliği, Cronbach Alpha tekniği ile sınanmıştır.
Tablo 4: SMS Reklamların Tutum ve Davranışlara Olan Genel Etkisine Yönelik Oluşturulan Ölçeğin
Güvenilirlik Analizi
Cronbach's Alpha

Unsurların sayısı

0,912

32

Yapılan analiz sonucunda, Alpha değerleri, Tablo 4:’e göre 0,912 olarak elde edilmiştir. Buna
göre SMS reklamlarına yönelik genel tutum ve davranış ölçeğinin güvenilir olduğu
söylenebilir.
Daha sonra araştırma kapsamında evreni temsil ettiği düşünülen Isparta ilinde dağıtılmak
üzere 500 kişilik bir örneklem üzerinde yüz yüze anket görüşmesi yapılmıştır. 1 Haziran-17
Temmuz 2011 tarihlerinde alışveriş merkezinin yoğun olduğu hafta sonunda anketler
gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasında 2 anketör kullanılmış olup, anketler her 10 dakikada
bir alışverişini tamamlayıp çıkışa gelen müşteriler ile gerçekleştirilmiştir. Dağıtımı
gerçekleştirilen 500 anket formundan 80 tanesi tutarsız ve eksik cevaplardan dolayı araştırma
dışında bırakılmış ve analize 420 anket dahil edilmiştir.
7. ARAŞTIRMADAN ELDE EDİLEN BULGULAR
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Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde; frekans dağılımı ve yüzdeleri hesaplanmıştır.
Ayrıca, SMS reklamlarına yönelik tutum ve davranışlar için verilen cevapların aritmetik
ortalamaları alınarak bu ortalama değerler üzerinden istatistiksel analizler yapılmış ve
araştırma hipotezleri bağımsız örneklem t-testi ile test edilmiştir. Saha araştırması sonucu elde
edilen verilere ilişkin analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.

7.1. Örnek Kütlenin Demografik Özellikleri
Katılımcıların demografik özelliklerine ait bulgular Tablo 5:’de yer almaktadır.
Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri
DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-25
26-33
34-41
42-49
50 ve üzeri
Öğrenim
Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Lisansüstü

FREKANS

209
211
112
118
89
53
48

29
166
78
67
80

%

DEMOGRAFİK
ÖZELLİKLER

Gelir Düzeyi
49,8 500-1000
50,2 1001-1500
1501-2000
26,7 2001-2500
28,1 2501-3000
21,2 3001 ve üzeri
12,6 Geliri yok
11,4
Meslek

6,9
39,5
18,6
16,0
19,0

Memur
İşçi
Öğrenci
Serbest Meslek
Emekli
Ev Hanımı
Çalışmıyor

FREKANS

%

103
115
57
39
24
2
80

24,5
27,4
13,6
9,3
5,7
,5
19,0

110

26,2

52
84
62
28
70
14

12,4
20,0
14,8
6,7
16,7
3,3

Ankete katılan tüketicilerin cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde (Tablo 5:) katılımcıların
%49,8’sinin kadın, %50,2’sinin erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %28,1’i 26-33
yaş grubunda, %26,7’si 18-25 yaş grubunda yer almaktadır. Katılımcıların öğrenim durumu
dağılımı, %39,5’i lise, %19’u lisansüstü eğitim düzeyi şeklindedir. Aylık gelir durumuna göre
dağılımı incelediğimizde, katılımcıların %27,4’ünün 1001–1500 TL, %24,5’lik kısmının 500–
1000 TL aylık gelir düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların meslek grupları
incelendiğinde ise, genel olarak yığılmanın %26,2’lik bir oranda memur grupları üzerinde
toplandığı görülmektedir.
7.2. SMS Reklamlarına Yönelik Tutum ve Davranışların Cinsiyet Farklılıkları
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SMS reklamlarına karşı tutumların, cinsiyet açısından farklılıklarını ortaya koymaya yönelik
yapılan analizler doğrultusunda; 0,05 önem düzeyinde, genel olarak kadınların, erkeklere göre
SMS reklamlarına yönelik daha olumlu bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir (Tablo 6:).
Kadınlar (ort.=3,5), erkeklere (ort.=3,2) göre kendilerine fayda sağlayan ve güven veren
(kadınlar ort.=3,6; erkekler ort.=3,3) SMS reklamlarına yönelik daha olumlu bir tutuma
sahiptir. Yapılan analiz sonucunda kadınların (ort.=3,7) kişiselleştirilmiş mesaj içerikleri
bulunan SMS reklamlarına yönelik erkeklere (ort.=3,2) göre daha olumlu tutum içerisinde
olduğu görülmüştür. Ayrıca kadınların (ort.=3,9), erkeklere (ort.=3,5) göre izin alınarak
gönderilen SMS reklamlarını kabul etme konusunda daha fazla olumlu tutuma sahip oldukları
tespit edilmiştir.
Tablo 6: SMS Reklamlarına İlişkin Tutumların Cinsiyet Farklılıkları
Ser.
Değişkenler
Cinsiyet
Sayı Ort.
Der.
Kadın
209
3,5 417,
Fayda
Erkek
211
3,2 637
Kadın
209
3,5 417,
Kolaylık
Erkek
211
3,4 914
Kadın
209
3,6 403,
Güven
Erkek
211
3,3 102
Kadın
209
3,1 414,
Rahatsızlık
Erkek
211
3,1 335
Kadın
209
3,7 413,
Kişiselleştirme
Erkek
211
3,2 656
Kadın
209
3,9 416,
İzin
Erkek
211
3,5 232

Kuyruk
Değeri
,000
,140
,000
,998

Hipotez
H1a
Kabul
H1b
Red
H1c
Kabul
H1d
Red

,000

H1e
Kabul

,000

H1f
Kabul

Katılımcıların, SMS reklamlarına ilişkin davranışlarının cinsiyetlerine göre farklılık gösterip
göstermediğine yönelik yapılan analizin sonuçları ise Tablo 7:’de gösterilmiştir. Tabloya
göre, 0,05 önem düzeyinde, katılımcıların SMS reklamlarında belirtilen ürünle ilgili web
sitesini ziyaret etme, alışveriş mekanlarına gitme, ürünleri tavsiye etme ve SMS reklamlarının
sunduğu avantajları kullanma davranışlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu
görülmüştür.
Tablo 7: SMS Reklamlarına İlişkin Davranışların Cinsiyet Farklılıkları
Ser.
Cinsiyet Sayı Ort.
Davranış Değişkenleri
Der.
Kadın
209 3,3
SMS Reklamında
410,
Belirtilen Ürünü Satın
674
Erkek
Alma.
211 3,2
SMS İle Reklamı Yapılan
Ürünle İlgili Detaylar İçin
Web Sitesini Ziyaret Etme.
SMS İle Reklamı Yapılan

Kadın
Erkek
Kadın
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209

3,6

211

3,4

209

3,7

Kuy.
Değ.

Hipt.

,144

H2a
Red

415,
980

,001

H2b
Kabul

410,

,000

H2c
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Ürünü İncelemek İçin
Alışveriş Mekanlarına
Gitme.
SMS Reklamı İle Olumlu
İzlenimde Bulunmuş
Olduğu Ürünleri Tavsiye
Etme.
SMS Reklamı İle
Belirtilen Avantajlarını
Kullanma.

277
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

211

3,3

209

3,6

211

3,4

209

3,6

211

3,4

Kabul

417,
613

,020

H2d
Kabul

417,
845

,028

H2e
Kabul

Kadınlar (ort.=3,6), erkeklere (ort.=3,4) göre SMS ile reklamı yapılan ürüne ilişkin detaylar
için web sitesini daha fazla ziyaret etmektedir. Ayrıca kadınlar (ort.=3,7), erkeklere (ort.=3,3)
göre SMS reklamında belirtilen ürünü incelemek için alışveriş mekanlarına daha fazla gitme
eğilimindedirler. Tablo 7:’ye göre kadınların (ort.=3,6), SMS reklamı ile olumlu izlenimde
bulunmuş olduğu ürünleri tavsiye etme davranışlarının erkeklere (ort.=3,4) göre daha fazla
olduğu görülmüştür. Ayrıca, kadınların (ort.=3,6) erkeklere (ort.=3,4) oranla SMS reklamı ile
belirtilen avantajları kullanma eğilimlerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

7. SONUÇ
Günümüz rekabet koşullarında reklamlar, tüketiciyi etkileme bakımından çok büyük önem arz
etmekte ve işletmeler tarafından yoğun biçimde kullanılmaktadır. Reklam aracılığıyla bireyler
tüketmeye ve tüketim alışkanlıkları kazanmaya ikna edilmektedirler. Bu doğrultuda toplumu
oluşturan bireyler reklamların hedef kitlesi olarak seçilmekte ve yönlendirilmektedirler.
Ancak teknolojinin ilerlemesi ile işletmelerin artık geleneksel reklam mecraları dışında yeni
teknolojiden yararlanarak hedef kitlelerine ulaşmaları ve tüketicilerin tutum ve davranışlarına
yön vermeleri gerekmektedir. Belirtilen bu temel çıkış noktasından hareketle bu çalışmada,
tüketicilerin SMS reklamlarına karşı tutum davranışların ne olduğu, tutum ve davranışların
cinsiyetlere göre değişip değişmediği araştırılmıştır.
Isparta’da bulunan tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada, SMS reklamlarının,
sunduğu fayda, kolaylık, güven, verdiği rahatsızlık, kişisellik özellikleri ve izin alınarak
gerçekleştirilen uygulamalar doğrultusunda tutum; SMS reklamlarını aldıktan sonra ortaya
çıkabilecek ürün satın alma, ürün inceleme, tavsiye etme, avantajlardan yararlanma
doğrultusunda davranış değişkenleri tespit edilerek araştırma gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonuçlarına göre, katılımcıların SMS reklamlarına yönelik genel tutum ve
davranışları olumludur. Ancak SMS reklamları izinli olarak gönderildiğinde tutumlar diğer
değişkenlere göre daha olumlu olmaktadır.
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Tutum ve davranışları cinsiyetçi açıdan değerlendiren çalışmamızda, kadınların erkeklere
göre SMS reklamlarına yönelik daha olumlu bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.
Kadınlar, erkeklere göre SMS reklamlarının fayda sağlaması ve güven vermesi durumunda
daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca kadınlar, ihtiyaç ve
özelliklerine, zevk ve tercihlerine uygun, ilgi alanına giren kişiselleştirilmiş mesaj içerikleri
bulunan SMS reklamlarına yönelik erkeklere göre daha olumlu tutum içerisindedir.
Çalışmamızda elde edilen bu bulgu, Xu tarafından 2006 yılında yapılmış çalışmada, mesajın
kişiselleştirmesinin özellikle kadın kullanıcıların tutumlarını, etkileyen en önemli faktörlerden
biri olarak tespit edilen bulguya paraleldir.
İzin alınarak gönderilen SMS reklamlarına yönelik tüketicinin olumlu tavrı, mesajları kabul
etmesi yapılan birçok çalışmada (Tsang vd., 2004; Carroll vd., 2007; İspir ve Suher, 2009;
Usta, 2009; Waldt, 2009; Barutçu ve Göl, 2009) elde edilen bir bulgudur. Cinsiyet açısından
değerlendirdiğimiz bu çalışmada ise kendilerinden izin alınarak gönderilen SMS’lere yönelik
kadınların erkeklere göre daha olumlu bir tutum içerisinde oldukları tespit edilmiştir.
Katılımcıların SMS reklamcılığına ilişkin davranışların cinsiyetlerine göre farklılık gösterip
göstermediği değerlendirildiğinde ise kadınların erkeklere göre SMS reklamlarından sonra
ürünü inceleme, araştırma, tavsiye etme ve belirtilen avantajlardan yararlanma yönünde
olumlu davranışlara sahip oldukları belirlenmiştir. Kadınlar, erkeklere göre SMS reklam
aracılığıyla tanıtılan ürün ile ilgili detaylar için web sitelerini daha fazla ziyaret etmektedir.
Ayrıca kadınlar, erkeklere göre SMS reklamında belirtilen ürünle ilgili alışveriş mekanlarına
daha fazla gitmektedir. Elde edilen bu bulgu Karjaluoto vd. (2008) tarafından yapılan
araştırmadaki bulgulara benzerdir. Karjaluoto vd. (2008) tarafından yapılan çalışmada da
kadınların mobil reklamlarda belirtilen ürünleri inceleme, araştırma eğilimi erkeklere göre
daha fazla olarak tespit edilmiştir.
Çalışmada elde edilen bir diğer bulgu da kadınların SMS reklamı ile olumlu izlenimde
bulunmuş olduğu ürünleri tavsiye etme ve SMS reklamında belirtilen (kuponla indirim,
hediye, fiyat indirimi vb.) avantajları kullanma konusunda erkeklere göre daha fazla bir
eğilime sahip olduklarıdır.
Sonuç olarak, belirlenmiş olan değişkenler açısından kadınların erkeklere göre SMS
reklamlarına yönelik daha olumlu tutum ve davranışa sahip oldukları tespit edilmiştir.
Dolayısıyla işletmeler, hedef pazarlarına uygun SMS reklam stratejilerini belirlerken bu
değişkenleri göz önüne alarak faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Özellikle SMS
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reklamı yapılırken kişiselleştirme faktörü dikkate alınarak etkin bir reklam stratejisi
oluşturmaları mümkündür.
Elde edilen sonuçlar Türkiye’deki tüketicilerin cinsiyetleri açısından SMS reklamcılığına
karşı genel bir bakışı ortaya koymasına rağmen, bir takım kısıtlara da sahiptir. Bu kısıtlardan
birincisi, araştırmanın evren ve örneklemi ile ilgilidir. Araştırma sadece Isparta İli’nde
bulunan tüketicileri kapsamaktadır. İkincisi, seçilen örneklem yöntemi kolayda örnekleme
yönetimidir. Kolayda örnekleme yöntemini tesadüfi olmayan örneklem yöntemi olduğundan,
genellenebilme problemi vardır. Diğer kısıt, demografik değişkenler içerisinden sadece
cinsiyet değişkeni ele alınmıştır. Elde edilen sonuçların genellenmesi söz konusu değildir.
Ancak, bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, uygulayıcılar ve araştırmacılar için temel bulgular
sağlayabilir.
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Özet
Günümüzde, perakendecilerin ürünlerini ve markalarını farklılaştırma amacıyla en çok
kullandıkları yollarından birisi de mobil cihazlar aracılığıyla tüketicilere deneyim yaratmaktır.
Bu kapsamda çalışmanın amacı, özel alışveriş kulüplerine yönelik “mobil uygulamaların”
tüketici zihninde bir deneyim yaratıp yaratmadığını belirlemek ve bu uygulamalar ile
deneyimsel pazarlama faaliyetleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Keşifsel nitelikte
tasarlanan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan odak grup görüşmeleri
kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının nedeni, özel alışveriş kulüplerine yönelik “mobil
uygulamaların” katılımcıların, deneyim yaratıp yaratmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi ve
fikirlerini ortaya koymaktır. Bu amaçla, ses kayıt cihazı kullanılarak homojen, demografik
özelliklere sahip her biri 6-7 katılımcıdan oluşan 4 ayrı odak grup çalışması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi İzmir’de akıllı cep telefonuna sahip, “mobil
uygulamaları” kullanan tüketici grubu olarak belirlenmiştir. Yapılan görüşmeler sonrasında
elde edilen veriler “betimsel analiz” yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonunda özel
alışveriş kulüplerine ait mobil uygulamaların tüketiciler üzerinde en çok duyusal deneyim
yaratırken, demografik özelliklerine göre deneyim türlerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: deneyimsel pazarlama, “mobil uygulamalar”, özel alışveriş kulüpleri
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“MOBILE APPLICATIONS” OF PRIVATE SHOPPING CLUBS:
EXPERIENTIAL MARKETING APPROACH
Abstract
Nowadays, one of the most commonly used ways by retailers to differentiate their products
and brands is to create experiences to consumers through mobile devices. Within this concept
the aim of this study is to explore whether mobile applications of private shopping clubs can
create an experience in the consumers’ minds or not. The other aim is to present the
relationship between these applications and activities of experiential marketing. In this
exploratory designed study focus group discussions were used. The reason to use this method
is to present the detailed information and ideas of participants regarding to the mobile
applications. Thus, 4 separate focus group discussions were carried out and each group
consisted of 6-7 participants who have homogenous demographics characteristics. The sample
of this study is smart mobile phone owners using mobile applications of private shopping
clubs in İzmir. Descriptive analysis is used to analyze the discussions. The findings reveal
that mobile applications of private shopping clubs can mostly create sensual experiences; and
it is stated that consumers’ experiential perceptions vary according to their demographic
characteristics.
Key Words : experiental marketing, “mobile applications”, private shopping clubs
Giriş
Günümüzde birçok sektörde firmalar çok sayıda tüketiciye ulaşma amacıyla pazarlama
faaliyetlerini çeşitli dağıtım ve iletişim kanalları kullanarak gerçekleştirmekte ve tüketicilere
farklı perakende deneyimleri yaratmaktadırlar. Geleneksel mağazalı perakendeciler de son
zamanlarda

pazarlama

faaliyetlerini

İnternet

üzerinden

eş

zamanlı

olarak

gerçekleştirmektedirler (Pascale, 2000). Bu sayede perakendeciler, gelişen “deneyim
ekonomisi” ile birlikte kendilerini, ürün sağlayan firmalar yerine, farklı deneyimler yaratan
aracılar olarak yeniden tanımlamaktadırlar (Pine & Gilmore, 1999, p. 12). Deneyimsel
pazarlama konusu literatürde oldukça fazla çalışmaya konu olmuştur. (Schmitt, 1999;
Mathwick vd., 2001; Gilmore, Pine 2, 2002; Berry vd., 2002; Yuan, Wu, 2008; Günay,
2008a,b; Yalçın, Çobanoğlu ve Erdoğmuş, 2008; Aykaç ve Kervenoael, 2008; Sheu, vd.,
2009; Luo vd., 2010; Woodruffe-Burton, Wakenshaw, 2011;Nusair, Parsa, 2011). Ancak
özellikle 21. Yüzyılda firmalar tarafından oldukça sık kullanılan pazarlama araçlarından biri
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olan mobil cihazlar aracılığıyla deneyim yaratılması konusunda sınırlı sayıda çalışmaya
rastlanmıştır (Aguado, Martinez, 2007; Chung, Know, 2009; Karaatli vd., 2010; Walsh vd.,
2010).
Günümüzde kişilerin hem iş, hem de sosyal yaşamlarında akıllı cep telefonları kullanımları
hızla artmaktadır. Bu kapsamda, bu mobil cihazlar aracılığıyla ve özellikle ülkemizde Türk
tüketicisinin ilgisinin günden güne arttığı “özel alışveriş kulüpleri” ne ait mobil uygulamaların
deneyim yaratma potansiyeli araştırılmıştır. Yapılan literatür taramasının ardından farklı
hedef gruplarla yapılan odak grup çalışmalarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Mobil Pazarlamada Müşteri Deneyiminin Yaratılması
Perakende sektöründe yaşanan rekabet ve günden güne perakendecilerin tüketicilere daha
fazla deneyim yaratma isteği, tüketicilerin de kendilerine ilişkin tüm alışveriş alışkanlıklarının
perakendeciler tarafından bilinmesini ve kendilerine özel gerçekleştirilecek iletişim altyapısını
(kısa mesaj, e-posta gibi) oluşturmalarını istemektedirler (Pine ve Gilmore, 1999).
Speigelman (2000), bu taleplere karşın perakende yöneticilerinin sadık müşteriler kazanma
anlamında yarattıkları müşteri deneyiminin aynı zamanda değer de yaratması gerektiğini öne
sürmektedir.
Deneyim yaratan perakendeciler, geleneksel perakendecilerden farklı olarak tüketicileri
rasyonel ve duygusal varlıklar olarak görmektedirler. Schmitt (1999), duyusal (SENSE),
duygusal (FEEL), düşünsel (THINK), davranışsal (ACT) ve ilişkisel (RELATE) deneyim
olmak üzere müşteriler için yaratılabilecek beş farklı deneyim olduğunu ortaya koymuştur.
Duyusal deneyim, tüketicilere görme, duyma, dokunma, tatma ve koklama duyularını uyarıcı
duyusal deneyimler yaratılmasıdır. Bu sayede ürüne değer katılarak (estetik ya da heyecan
gibi)

ürünler rakiplerine göre farklılaştırılabilmektedir. Duygusal deneyim, firmaların

tüketicilerin duygularını harekete geçirerek markalarına ilişkin duygusal deneyimler
yaratmalarıdır. Duyguların yaratılması için, müşterilerle empati kurularak hangi uyarıcıların
hangi duyguyu yaratmak için kullanılması gerektiği belirlenmelidir. Düşünsel deneyimde ise,
tüketicilerin marka ve ürünlere yönelik bilişsel ve problem-çözme deneyimleri yaratmalarını
sağlamak esastır. Davranışsal deneyim ile

müşterilerin fiziksel davranışlarını hedef alan

etkileşimler ve yaşam tarzı sunulmaktadır. Kişilerin yaşam biçimi ve davranışlarına ilişkin
değişimler

genellikle

güdüsel,

ruhsal

ve

duygusal

olmakta

ve

rol

modellerle

desteklenmektedir. Son olarak da ilişkisel deneyimde, duyusal, duygusal, düşünsel ve
davranışsal deneyimler ile ilgili olup ait olma duygusunu yaratmak amaçlanmaktır. Bu
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deneyimde müşterilerin olmak istedikleri ideal benliklerine, kişisel gelişimlerine yönelik
deneyimler yaratmaktadır. Özellikle günümüzde iş süreçlerinin web ile entegre araçlarla (cep
telefonu, televizyon, bilgisayar, kamera vb.) gerçekleştirilmesi, firmaların ve kişilerin
birbirleriyle bir deneyim dünyasına bağlanmalarına olanak tanımaktadır (Schmitt, 1999:61).
Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte firmaların hem fiziksel ortamda hem de
sanal dünyada deneyim yaratmaları gerekmektedir (Gilmore, Pine II, 2002:9). İnternet
üzerinden yaratılan sanal deneyimlerin (sanal oyunlar, vb.) gün geçtikçe kullanımı artmakta
ve çalışmalara konu edilmektedir (Mathwick vd., 2001; Luo vd., 2010; Nusair, Parsa, 2011).
Ancak günümüzde birçok firma İnternet tabanlı pazarlama stratejilerini mobil cihazlar,
özellikle akıllı cep telefonları aracılığıyla gerçekleştirmekte ve müşterilerine farklı deneyimler
yoluyla daha fazla değer yaratmaktadırlar.
Cep telefonları kullanımının oldukça yaygınlaşması ve hatta insanların yanlarından ayırmak
istemedikleri, sürekli kontrol ettikleri insanların dünya ile bağlantı kurmalarını sağlayan
araçlar haline gelmiştir. Cep telefonlarının toplumlar içerisinde bu denli önemli hale gelmesi,
firmaların son dakika ya da zamana duyarlı çağrılarını yaptıkları bir pazarlama alternatifi
olarak karşımıza çıkmaktadır (Krum, 2010:6). İnternet, taşınabilir bilgisayarlar gibi mobil
araçların hızla yaygınlaşması, kablosuz ağ altyapısının oluşturularak internet erişiminin
kolaylaşması ve firmalar için anlık bilgi ihtiyacının kritik bir başarı faktörü hale gelmesi
mobil pazarlamanın gelişmesine ivme kazandırmıştır. Bu sayede firmalar mobil cihazlar
üzerinden uygun web sitesi oluşturabilmekte ve bu cihazları kullanarak e-posta alımı ve
gönderimi, reklam, kupon gönderimi, müşteri hizmetleri ve sosyal ağ yönetimi
yapabilmektedir. Akıllı Cep Telefonları ve Mobil Uygulamalar
Bilginin günden güne daha da değerli hale gelmesi ve 3G’nin hızla yayılımı mobil araçların
yaşamın her alanına entegre olmasına neden olmuştur. Akıllı cep telefonları, özellikle son
zamanlarda ülkemizde de firmaların çalışanları için en çok tercih ettikleri mobil cihazlar
haline gelmiştir. Akıllı telefonlar, kişisel bilgisayarlar ile telefonun ve birçok fonksiyonun
birleşmesiyle oluşmuş mobil cihazlardır (Park, Chen, 2007:1349). iPhone, Nokia E- ve Nserisi telefonları, Blackberry Storm, vb.,gibi telefonlar, uygulamaları kullanıcıları tarafından
kontrol edilebilen telefonun yanı sıra bilgisayar niteliğindeki akıllı telefonlardan bazılarıdır
(Verkasalo, 2009:243). Akıllı cep telefonları işletim sistemi pazarında Gartner (2010)
verilerine göre, Symbian pazar payında 2009 yılında yüzde 5.4’lük bir düşüşe sahip olmasına
rağmen en büyük Pazar payına sahiptir. 2009’un en başarılı akıllı telefon işletim sistemi
üreticileri Android ve Apple’dır. Android 2009’da pazar payını yüzde 3.5 arttırırken, Apple’ın
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payı 2008’den 2009’a yüzde 6.2 artmıştır. Bu hızlı pazar payı artışı Apple’ın bu pazarda
üçüncü sırada olan Microsoft Windows Mobile’ın yerini almasına neden olmuştur.
Bu denli yoğun bir rekabetin yaşandığı akıllı cep telefonu pazarında firmaların kendilerini
farklılaştırmak için son zamanlarda kullandıkları en önemli araçlardan biri de geliştirdikleri
mobil uygulamalardır. Mobil uygulamalar, bir ağ bağlantısı ile ya da ağ bağlantısı olmaksızın,
kablosuz iletişim sağlayan uygulamalardır. Bu uygulamalar, özellikle ağ bağlantısının
bulunmadığı yerlerden işlerin yürütebilmesini sağlayan uygulamalardır (Chen, Skelton,
2005:229). Bu cihazlar kullanılarak indirilen programlarla, internet üzerindeki bilgilere daha
kısa yoldan ulaşılması sağlanarak, tüketicilerin hayatını kolaylaştırmaktadır. Tüketicilere
ücretli ve ücretsiz sunulabilen bu uygulamaları kullanarak bilgi erişimini ve paylaşımını
hızlandırmakta, bu da kendilerine zaman ve işlevsellik kazandırmaktadır.

Günümüzde

kullanılan mobil uygulamalar örnek olarak; Apple’ın App Store, BlackBerry’nin App World,
Nokia’nın Ovi Store ve Google’ın Android Marketi olarak sayılabilmektedir. Bu sanal
mağazalardan mobil uygulamalar ücretli veya ücretsiz olarak indirebilmektedirler.
Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı İle Özel Alışveriş Kulüplerinin “Mobil Uygulamaları”
Üzerine Bir Araştırma
Özel alışveriş kulüpleri davetiye usulü çalışan, siteye girmek isteyen tüketicilerin birbirlerine
davet göndererek alışveriş yapabildikleri elektronik alışveriş siteleridir. Markalarla yapılan
anlaşmalar ile giyim, aksesuar, spor malzemeleri, kozmetik, oyuncak, teknolojik ürünler ile
dekorasyon gibi farklı kategorilerdeki ürünler, sadece sitede kayıtlı üyelere kısıtlı sürelerde
büyük indirimlerle satılmaktadır. Sınırlı süre ve stok adetleriyle her marka için günlük veya
haftalık olarak kampanyalar halinde satış yapılmaktadır (Aysun ve Doğan, 2011: 469).
İndirim kampanyaları üye kullanıcıların e-postalar gönderilerek, haber verilmektedir (One,
2010). Türkiye’de 2007-2008 yılında başlayan bu uygulamalar içinde tüketiciler tarafından en
çok kullanılan Markafoni, Limango ve Trendyol’dur. Akıllı cep telefonlarının kullanıcılarına
sunduğu mobil uygulamalar yardımıyla kullanıcılar hem eğlenmekte, hem de bu
alışverişlerinden en iyi faydayı sağlamaktadırlar. Böylece bu uygulamalar deneyim sağlayıcı
olarak nitelendirilebilir.
Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Araştırmanın amacı, özel alışveriş kulüplerine ait “mobil uygulamaların” tüketiciler üzerinde
bir deneyim yaratıp yaratmadığını belirlemek, bu uygulamalar ile farklı deneyim türleri
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmanın en önemli kısıdı, nitel araştırma
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yöntemlerinden odak grup çalışmalarının belirli özelliklere sahip katılımcılara İzmir’de
yapılmış olmasıdır.
Araştırma Modeli, Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama
Keşifsel araştırma modeli kullanılan bu çalışmada, karar problemi ile ilgili çeşitli fikir ve
görüşler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan
odak grup görüşmeleri kullanılmıştır. Odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu
hakkında katılımcıların bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine,
düşüncelerine, algılarına, duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve
çok boyutlu nitel bilgi edinmektir (Yükselen, 2005: 200). Odak grup çalışmalarında süreç
olarak (1) araştırma amaçları belirlenerek, problem tanımlanmış, (2) odak grup tarafından
cevaplandırılacak olan sorular belirlenmiş, (3) tarama anketi hazırlanmış, (4) yönlendirici için
taslak oluşturulmuş, (5) odak grup görüşmeleri yapılmış, (6) kayıtlar gözden geçirilerek,
verileri analiz edilmiş, (7) bulgular özetlenerek, devam edecek araştırma planlanmıştır
(Kitzinger, 1995 : 302; Çokluk ve diğerleri, 2011: 100-101).
Odak grup çalışmalarının yapılmasının nedeni, özel alışveriş kulüplerine yönelik “mobil
uygulamaların” katılımcılara, bir deneyim yaratıp yaratmadığına ilişkin ayrıntılı bilgi ve
fikirlerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda duyusal, duygusal, davranışsal, düşünsel ve
ilişkisel deneyimlerinin saptanması ve tüketici davranışlarına etkilerinin değerlendirilmiştir.
Haziran ve Temmuz 2011 tarihlerinde toplam 4 odak grup çalışması yapılmıştır. İlk iki odak
grup çalışmasında yaşları 18-25 arasında değişen, 7 bayan ve 7 erkek üniversite
öğrencilerinden oluşmaktadır. Üçüncü ve dördüncü odak grup çalışmaları ise, yaşları 23-40
arasında değişen çalışan 6 bayan ve 7 erkek ile yapılmıştır. Katılımcıların hepsi lisans
mezunudurlar. Toplamda 27 kişi odak grup çalışmalarına katılmıştır. Tüm katılımcılar, akıllı
cep telefonuna sahip özel alışveriş kulüplerinin mobil uygulamaları kullanan kişilerden
oluşmaktadır. Çalışmaya katılan tüketiciler özel alışveriş kulüplerinin uygulamaları arasında
en çok Markafoni’yi ve Limango’yu kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, odak
grup çalışmalarına katılan tüketiciler soruları bu iki özel alışveriş kulübünü düşünülerek
yanıtlanmışlardır. Bilgiler kaybolmaması için, katılımcıların izniyle ses kayıt cihazı
kullanılarak, veriler kaydedilmiştir.
Odak grup sorularının hazırlanmasında Schmitt (1999), Schmitt ve Calkins (2004), Grace and
O’Cass (2004), Gentile ve diğerleri (2007), Yuan ve Wu (2008), Brakus, Schmitt ve
Zarantonello (2009), Walsh v.d. (2010), Dohmen v.d. (2009) çalışmalarından yararlanılmıştır.
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Araştırma Soruları
Araştırma ile cevapları aranan sorular şunlardır:


Tüketicilerin mobil uygulamaları kullanım amaçları ve elde ettikleri faydalar nelerdir?



Bu uygulamaları kullanarak özel alışveriş kulüplerinden alışveriş yapılmış mıdır?



Tüketicilerin özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını kullanırken karşılaştıkları

zorluklar, sorunlar nelerdir?


Tüketicilerin özel alışveriş kulüplerine ait mobil uygulamalarını kullanmalarının hangi

tür deneyim yaratmıştır?


Hangi tür deneyim/deneyimler tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemiştir?

Örneklem
Çalışmada örneklem türü olarak amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme
yöntemleri arasından “tipik durum” örneklemesinden yararlanılmıştır. Tipik durum
örneklemesi, araştırmacı tarafından yeni bir uygulama veya bir yenilik tanıtılmak
istendiğinde, bu uygulamanın yapıldığı veya yeniliğin olduğu bir dizi durum arasından, en
tipik bir veya birkaç adedinin seçilmesiyle yapılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 110). Bu
kapsamda, bir yenilik olarak tüketicilerin akıllı cep telefonlarının mobil uygulamalarını
kullanarak özel alışveriş kulüplerine girmeleri, ürünleri inceleyip, alışveriş yapmalarının bir
deneyim yaratıp/yaratmadığı “tipik durum” olarak kabul edilerek, bu örnekleme yöntemi
seçilmiştir. Bu bağlamda, örneklem İzmir’de akıllı cep telefonuna sahip, özel alışveriş
kulüplerinin “mobil uygulamalarını” kullanan tüketici grubudur.
Araştırma Verilerinin Analizi
Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler “betimsel analiz” yöntemi ile analiz
edilmiştir. Öncelikle, kavramsal çerçeveye bağlı olarak odak grup görüşmelerinin sonunda
elde edilen verilerin hangi temalar altında düzenleneceği ve sunulacağı belirlenmiştir. Daha
sonra, tematik çerçeveye göre veriler anlamlı ve mantıklı bir şekilde ilişkilendirilerek,
düzenlenmiştir. Düzenlenen bu veriler tanımlanarak, doğrudan alıntılarla desteklenmiş ve
yorumlanmıştır. Bu kapsamda belirli başlıklar altında anahtar temalar belirlenmiştir. Çalışma
kapsamında bir kodlama anahtarı oluşturulmuştur. Bu kodlama anahtarında “duyusal
deneyim”, “duygusal deneyim”, “düşünsel deneyim”, “davranışsal deneyim” ve “ilişkisel
deneyim” gibi çeşitli anahtar kodlar yer almaktadır. Bağımsız olarak araştırma verilerinin
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kayıtlı olduğu dokümanların tümü okunarak, görüşme kodlama anahtarında ilişkin uygun
ifadeler kodlanmıştır. Bu şekilde katılımcıların düşüncelerindeki farklılıklar ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Araştırma Bulguları
Yapılan odak grup çalışmalarında öncelikle tüketicilerin mobil uygulamaları kullanım
nedenleri ve sağladıkları faydalar incelenmiştir. Buna göre, özellikle çalışan tüketiciler mobil
uygulamaları kullanarak gün içinde istedikleri yerden bağlanabildikleri bu şekilde hayatlarını
kolaylaştırdığı, eğlence imkanı yaratarak, zaman ve parasal yönden tasarruf imkanı sağladığı
üzerinde durmuşlardır.
Öğrenciler ise, mobil uygulamaları daha çok bankacılık, Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar,
yemeksepeti gibi anında bilgi edinme aracı olarak, aradıkları yerin nerde olduğunu öğrenmek
için kullandıklarını ifade etmişlerdir.
“…Maddiyatlı şeyleri interneten almıyorum. Ufak şeyleri satın alıyorum…”(Bayan Öğrenci,
21)
Algısal Deneyim
Tüketicilere uygulamaları kullanmak ile bilgisayardan bu sitelere bağlanmak arasındaki
farklılıklar sorulmuş ve katılımcılar aralarında herhangi bir fark görmediklerini, uygulamaları
kullanmanın hız, esneklik kazandırdığını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda, kullanıcıların gerek
uygulamanın iç tasarımı, gerek dokunmatikliği, gerek web üzerinden verilebilecek tüm
bilgilerin özelliklerin cep telefonu uygulamaları üzerinden verilmesi görsel duyusal deneyim
yaratmaktadır. Bu görüşü destekleyici ifadeler aşağıda belirtilmiştir.
“…Sanki dünya elimizin altında. Laptop taşımak yerine Iphone taşıyınca dünya elimin altında
oluyor” (Bayan, 29) “…Bilgisayara ihtiyaç duymadan her şeye ulaşabiliyorum…” (Bayan,
23) “… Dünyayı ayağa getirebiliyor…” (Bayan, 25) “…Uygulamalarla daha hızlı
bağlanılıyor. Bilgisayara göre daha rahat…”(Erkek, 33) “…Tasarım çok kolay, elverişli
dokunmatikliği gayet rahat. Sorun yaşamıyoruz…” (Bayan, 24).
Katılımcılara özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını kullanırken yaşadıkları zorluklar ve
sorunlar ile bu uygulamaları kullanarak satın alma davranışına yönelip/yönelmedikleri
sorulduğunda, görüşlerin yaş gruplarına, öğrenci ile çalışanlara göre farklılık gösterdiği ortaya
çıkmıştır. Buna göre, üniversite öğrencilerinin uygulamaları çok fazla kullanmadıkları ve
bunun nedenin, bilgisayarda birçok şeyi aynı anda görme imkanı olduğu, cep telefonunda
internete bağlanma sorunu yaşadıklarını, cep telefonlarının ekranındaki uygulamaları küçük
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bulduklarından istedikleri şekilde ürün detaylarını göremedikleri gibi nedenler olduğunu
belirtmişlerdir. Bu bağlamda öğrenciler açısından özel alışveriş kulüplerinin uygulamaları
kullanmaları negatif duyusal deneyim yaratmaktadır.
32-40 yaş aralığında yer alan çalışan bayan tüketiciler özel alışveriş kulüplerinin
uygulamalarını kullanarak sadece gün içinde boş zamanlarında ürün incelediklerini,
beğendikleri ürünleri ise bilgisayar üzerinden satın aldıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgu
Karaatli vd., (2010)’nin çalışması tarafından da desteklenmektedir. Bunun nedeni olarak da,
cep telefonu ekranının küçük olduğunu, ürün detaylarını bilgisayardaki gibi net
görmediklerini bu anlamda kullanmanın zor olduğunu belirtmişlerdir. Bu bakımdan bu yaş
grubunda yer alan tüketicilerin kullanım zorluğu yaşamaları, olumlu duyusal deneyimin
yaratılmamış

olduğunu

göstermektedir.

Ürünlerin

internet

sitelerinde

bulunan

fotoğraflarından ürünün beden ve büyüklüğünün anlaşılmadığını, yaşadıkları olumsuz satın
alma deneyimleri sonrasında bir sonraki alışverişlerine yönelik tedirginlik ve tereddüt
yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Bu tedirginliğin ekranı küçük olan cep telefonlarında daha
fazla yaşadıkları için ürün satın almamaktadırlar. Bu da ürün tasarımının ve kullanım
kolaylığının deneyim yaratma açısından çok önemli olduğunu göstermektedir (Nusair, Parsa,
2011).
23-29 yaş grubunda yer alan çalışan bayan tüketiciler ise, ekrandan kaynaklanan bir zorluk
yaşamadıklarını, bu bakımdan olumlu duyusal deneyimle cep telefonlarından daha fazla
alışveriş yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bu grupta yer alan kullanıcılar uygulamaları kullanarak
bilgisayar ekranında gözden kaçan ayrıntıların cep telefonlarında daha dikkat çekici, ürün
detaylarının daha net gözüktüğünü belirtmişlerdir. Buna ilişkin olarak aşağıda örnek olarak
gösterilebilir.
“…Mobil uygulamayı kullanarak bedava alışveriş kuponlarımı daha net görebiliyorum. Web
ortamında kuponlarımı ancak alışveriş yaparsam görebiliyorum…” (Bayan, 25)
Duygusal Deneyim
Tüketiciler özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını kullanınca duygusal deneyim açısından
kendilerini mutlu, rahat, sevinçli, heyecanlı, bağımsız, özgür, ayrıcalıklı, çağı yakalamış,
güvende hissettiklerini belirtmişlerdir. Bunu destekleyici nitelikteki ifadeler aşağıda yer
almaktadır.
“...Kolaylık hissediyorum. Mutluluk hissediyorum. Çabuk aldım, hızlı aldım. Özgürlük
hissediyorum. Alışveriş esnasında rahatlık hissediyorum. Sürpriz de olabiliyor. Aklında
olmadığınız ürünleri satın almak sizi mutlu hissettiriyor...”(Bayan, 35).
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Düşünsel Deneyim
Çalışan tüketiciler bu mobil uygulamaları kullanarak özel alışveriş kulüplerinde sunulan ürün
indirim fırsatlarını bilgisayara ve İnternete ihtiyaç duymaksızın daha kolay takip ettiklerini
belirtmişlerdir. Bu sitelerin kısıtlı zaman aralığında sunulan indirimli ürün kampanyalarının
kısa zamanda tükenmesinin bu sitelere olan ilgiliyi arttırmaktadır. Bu nedenle katılımcılar bu
sitelerin uygulamalarına genelde her gün kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu bağlamda
çalışan tüketicilerin bilişsel problem çözme davranışlarına yardımcı olarak, düşünsel deneyim
yaratmaktadır. Bunu destekleyici nitelikteki ifadeler aşağıdaki gibidir.
“…Sabredip kampanyayı takip etmek, her gün bakmak, özellikle erken saatlerde bakmak en
azından bir gün önce gelecek kampanyayı takip etme imkanı sağlıyor...” (Erkek, 32).
“...İhtiyacım var mı, fiyatı uygun mu, beğendin mi. Hız, esneklik sağlıyor nerde olduğunuzun
önemi yok...” (Erkek, 30). “Sabah 7 akşam 7 ofiste çalışıyoruz, bizim çıkış saatimizde
dükkanlar kapalı oluyor. Dolayısıyla internet üzerinden indirimli görünce direkt alıyoruz.
Gelecek kampanyaları görünce, bilgisayar olmadığı zaman kampanya takibi kolaylık
sağlıyor..”(Bayan,25)“. Markafoninin mobil uygulamasının her zaman yanımda olması, ürün
özelliklerini ve fiyatlarını karşılaşmamı sağlıyor. Bu şekilde fırsatı yakaladığımı
düşünüyorum. Beğendiğim ürünleri indirimli satın almak kendimi iyi hissettiriyor.”(Bayan,
24)
Erkek tüketiciler bu sitelerde yaşan en büyük sorunun ürün bilgilerinin ve fotoğraf sayılarının
yeterli olmadığını, ürün detayları hakkında yeterli bilgiye ulaşılmadığını belirtmişlerdir. Bunu
uygulamalara da uyumlaştırmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu bakımdan erkek
kullanıcılar düşünsel deneyiminin yaratılması için yeterli bilgiye ulaşamadıklarını
belirtmişlerdir.
Davranışsal Deneyim
Odak grup çalışmalarında bu uygulamaları kullanarak bu sitelerden alışveriş yaparak
davranışsal deneyim yaratmalarında güvenlik kavramı üzerine farklı grupta yer alan
tüketicilerin farklı görüşleri bulunmaktadır. Üniversite öğrencileri cep telefonları üzerinden
özellikle GSM operatörleri yardımıyla bağlandıkları için bu operatörlerin kredi kartı şifre
bilgilerine daha kolay ulaşabileceğini düşündüklerinden, cep telefonu üzerinden alışverişi
güvenli bulmadıklarını, bu nedenle alışveriş yapmadıklarını belirtmişlerdir. Güvenlik,
tüketicilerin mobil cihazlar aracılığıyla alışveriş yapmalarını etkileyen en önemli faktörlerden
biridir (Jayawardhena vd. 2009:492). Bu bakımdan bu grupta yer alan tüketiciler için güvenlik
davranışsal deneyimin oluşmasına engel oluşturmaktadır.
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“Alışveriş için cep telefonu tercih etmiyorum, güvenlik açısından şifre girerken sıkıntı
oluyor.”(Erkek Öğrenci, 25)
23-29 yaş aralığında yer alan bayan katılımcılar ise, cep telefonları üzerinden yaptıkları
işlemleri bilgisayara göre daha güvenli bulduklarından olumlu davranışsal deneyim
yaşamaktadırlar.
“Telefon daha güvenli, bilgisayarı ikinci ve üçüncü kişiler kullanabiliyor. Telefondaki her şey
bana özel, birinin kullanması sözkonusu değil. Daha güvenli, her türlü güvenlik önlemi
alınmış…” (Bayan, 26)
Çalışan erkek tüketiciler ise, bilgisayarı açıp alışveriş yapmanın çok zaman kaybettirdiğini bu
nedenle cep telefonlarının uygulamaları ile özel alışveriş kulüplerinin sundukları zamanlı ürün
kampanyalarını daha hızlı ve kolay erişerek, indirimli ürünleri satın alma imkanı
sağladıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca, erkek tüketiciler mobil uygulamaları kullanarak bu tip
sitelerden alışveriş yapmalarının alışveriş modellerini değiştirdiklerini belirtmişlerdir. Bu
anlamda, erkek tüketicilerde bu uygulamalar yardımıyla davranışsal deneyim yaratılmıştır.
Özellikle erkek tüketiciler alışveriş yaparken rahat hissetmek istediklerini, bir alışveriş
merkezinde satış elemanlarının arkalarında dolaşması ve ürünlerle ilgili yorumlarda
bulunmasının

kafalarını

karıştırdığını

bu

yönde

kendilerinin

rahatsız

edildiklerini

düşünmektedirler. Bu anlamda, erkek tüketiciler mağaza içinde yaşadıkları olumsuz
deneyimlerin onları özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını daha fazla kullanmalarına
yönlendirmektedir. Bu sitelerin sunduğu geniş ürün çeşitliliği ile daha rahat bir alışveriş
ortamında, yaratılan olumlu deneyimlerle hiç düşünmedikleri ürünleri ucuz diye satın
aldıklarını ifade etmişlerdir. Bunu destekleyici nitelikteki ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Kampanyaların time limited olması, belirli dönemlerde saatlerde başlayıp bitmesi, ürünlerde
stokların sınırlı olması mobil uygulamalara esneklik kazandırıyor...”(Erkek, 30)
İlişkisel Deneyim
Deneyimsel pazarlamanın ilişkisel boyutu ile ilgili elde edilen bulgular incelendiğinde;
tüketiciler özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını kullanmalarının onların sosyal statülerini
etkilemediğini ifade etmişlerdir. Bunu destekleyici nitelikteki ifadeler aşağıda yer almaktadır.
“Tam tersi sosyal statü kazandırmıyor kaybettiriyor, kampanya takip eden biri
konumundayım...” (Erkek, 30)
Ancak

bu

uygulamaları

kullanan

tüketicilerin

kendilerini

çağdaş

bir

kimlikle

ilişkilendirdikleri belirlenmiştir.
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“…gündemi takip etmemi sağlıyor… çağdaş, çağın insanı yenilikleri takip eden bir kişi
yapıyor…” (Erkek, 26)
Bu uygulamaları kullanan diğer kişilerle kendilerini ilişkilendirmekte ve arkadaş çevreleri ile
konuşma imkanı sağladıklarını, başkalarına önerdiklerini ve kendilerini diğer kişilerden farklı
hissettiklerini ifade etmişlerdir.
“…Bu siteleri takip edenlerle daha rahat konuşabiliyoruz…”(Bayan, 40). “…Diğer
insanlardan kendimi farklı hissediyorum…” (Bayan, 39)
Özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını başkalarıyla paylaşmak için kullandıklarını
belirtmişlerdir.
“…Arkadaşımla bir ürünün fotoğrafını o anda göstermek için kullanıyorum. konuşurken, o
anda ona o kıyafeti göstermek için, satın almak için değil…” (Erkek Öğrenci, 29).
Üniversite öğrencileri ise, cinsiyetlerine göre özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını
kullanmalarının sosyalleşmelerine katkısı açısından farklı düşünmektedirler.
“…Sosyalleşmeye

çok

katkı

sağladığını

düşünmüyorum...”

(Bayan

Öğrenci,

22)

“…Sosyalleşmeye katkısı var. Ürünü cepten göstermek birbirimizle konuşmak için bahane
oluyor. Özellikle indirimleri

aynı uygulamayı kullanan arkadaşlarımla daha çok

konuşabiliyoruz…”(Erkek, Öğrenci, 30)
Sonuç ve Öneriler
Özel alışveriş kulüplerinin mobil uygulamalarıyla müşterileri ile duygusal bağ kurarak,
özgün, yaratıcı, hatırlanabilir anlarla farklı deneyimler yaratabilmektedirler. Yapılan odak
grup çalışmaları sonucunda özel alışveriş kulüplerinin uygulamalarını kullanan tüketicilerin
bu uygulamalar yardımıyla hem indirimli, kampanyalı ürünleri ucuza satın aldıkları, hem de
boş zamanlarını da eğlenceli geçirme imkanına sahip olmaktadırlar. Bu bağlamda, özel
alışveriş kulüpleri müşterilerine akıllı cep telefonu uygulamalarını kullanmaları yoluyla
ürünleri satın almasalar bile, ürünleri incelemeleri bir deneyim yaşatmakta, kullanıcı da bu
deneyime aktif olarak katılmaktadır.
Yapılan odak grup çalışmalarına göre literatürde belirtilen görüşlere uygun olarak, tüketiciler
özel alışveriş kulüplerinin mobil uygulamaların kullanımını kolay bulduklarını, aradıklarını
rahat bulabildiklerini, site tasarımlarının akıllıca yapıldığını, bu sitelerde yer alan ürünleri bu
uygulamalar yardımıyla daha hızlı inceleyebildiklerini belirtmişlerdir. Bu açılardan özel
alışveriş kulüplerinin uygulamaları duyusal deneyim yaratmaktadır. Mobil uygulamaların
kullanımı tüketicilerde mutluluk, heyecan, özgürlük, sevinç duygularını uyandırarak duygusal
deneyim sağlamaktadır. Bu uygulamalarla tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin teslimat, iade,
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kupon kullanımı gibi bilgilerine ulaşmaları ve yenilikleri takip etmeleri tüketicilerde düşünsel
deneyim yaratmaktadır. Bunun yanı sıra, tüketicilerin bu uygulamaları kullanmalarının
alışveriş anlayışlarını değiştirdiğini belirtmeleri davranışsal deneyimin oluşturulduğunu
göstermektedir. Ayrıca tüketiciler bu uygulamaların kullanımını arkadaşlarına önerdiklerini
ve gündelik hayatlarında bu uygulamaların arkadaş ortamlarına konu edildiğini ifade etmeleri,
ilişkisel deneyim yaratıldığını ortaya koymaktadır. Tüm katılımcılarda bu uygulamaların
kullanımı ile duygusal deneyim yaratılmış olduğu saptanmıştır. Yaratılan bu deneyimler odak
grup çalışmalarına katılan tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık göstermektedir.
Erkek katılımcıların deneyim algılamaları yaş gruplarına göre farklılık bulunmamakta ve
uygulamalar aracılığıyla duyusal, düşünsel ve davranışsal deneyim algılamaktadırlar. Ancak
23-29 yaş aralığındaki çalışan bayanlar bu uygulamaları kullanarak olumlu duyusal
deneyimin yanı sıra, kampanyaları takip ederek düşünsel, satın alma davranışını
gerçekleştirerek de davranışsal deneyim yaşarken, 32-40 yaş aralığındaki bayanlar bu
uygulamaları, kullanım zorluğu nedeniyle olumsuz duyusal deneyim olarak algılamakta ancak
düşünsel ile davranışsal deneyim yaratılamamaktadır. Üniversite öğrencilerinde ise güvenlik
korkusu daha çok ön plana çıkması nedeniyle davranışsal deneyim yaratılmamıştır.
Çalışma, son günlerde kullanımı sıkça artan özel alışveriş kulüplerine yönelik “mobil
uygulamalar” ile deneyimsel pazarlama arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma olması ve bu
yeniliğin deneyimsel pazarlama bakış açısıyla analiz edilmesi; firmaların yeni strateji
geliştirebilmeleri açısından katkı sağlamaktadır. Türkiye’de benzer nitelikteki çalışmaların
sınırlı olması nedeniyle bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bir sonraki çalışmada, bu çalışmanın temel bulgular esas alınarak örneklem büyüklüğü
genişletilerek tüketicilerle anket çalışması yapılmasında yarar görülmektedir. Bu kapsamda,
tüketicilerin deneyimsel farklılıkları ve bunun davranışsal değişikliğe oluşabilecek etkisi daha
ayrıntılı açıklanabilecektir.
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PAZARLAMA KARMASININ HİZMET KALİTESİNE ETKİLERİ:
KIRGIZİSTAN GSM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
Dr. Azamat MAKSÜDÜNOV
Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
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ÖZET
Hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyeti ve işletmenin karlılığı arasında güçlü pozitif ilişkinin
olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Dolayısıyla, rekabet edebilmek için önce sunulan
hizmetin kalitesi ve etkileyen faktörler ile müşterinin memnuniyet düzeyi saptanmalıdır.
Hizmet kalitesinin ölçümü kalite yönetiminin ilk ve çok önemli basamağını oluşturmaktadır.
Bu doğrultuda, yapılan araştırmanın temel amacı pazarlama karmasının hizmet kalitesine
etkilerini ölçmek ve öneriler geliştirmektir. Amaca ulaşmak için Kırgızistan’ın GSM
sektöründe bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada kullanılan birincil veriler yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. 5.3 milyonluk
anakitleden 0,95 güven aralığı ve 0,05 hata payına göre hesaplanan örneklem sayısı 384’tür.
Hipotezlerin test edilmesinde çok değişkenli istatistiki tekniklerden yararlanılmıştır.
Araştırmanın bulgularına göre, Kırgızistan’ın GSM sektöründe sunulan iletişim hizmetinin
kalitesi genel olarak müşterilerin beklentilerini karşılamamaktadır. Pazarlama karmasının
hizmet kalitesini genel olarak etkilediği, özellikle fiyat, tutundurma, süreç faktörleri önemli
faktörler olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın sonuçlarının GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, bu işletmelerin
faaliyetlerini düzenleyen devlet kurumları ve bu alanda araştırma yapacak olan tüm taraflar
için yararlı olacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Hizmet kalitesi, Pazarlama karması, Kırgızistan, GSM sektörü,
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MARKETING MIX INFLUENCE ON SERVICE QUALITY: CASE
STUDY IN GSM SECTOR OF KYRGYZSTAN

ABSTRACT
Academic studies show that there is a strong positive relationship between service quality,
customer satisfaction and profitability. Therefore, in order to compete it should be determined
service quality, effective factors and customer satisfaction. Service quality measurement is the
first and most important step of quality management.
In this context, the main purpose of this study to measure marketing mix influence on service
quality and to make recommendations. In order to achieve a field survey was carried out in
Kyrgyzstan GSM sector.
Primary data used in this study was collected face to face survey method. Population’s size is
5.3 million. According to 0,95 confidence level and 0,05 confidence interval sample size is
384. Multivariate statistical techniques were used to test hypotheses.
According to the findings service quality in Kyrgyzstan GSM sector in general does not meet
customer expectations. Marketing mix has a significant effect on service quality, especially
price, promotion, process are determined as the more important factors.
It is thought that the findings of the study would be usefull for operating companies in GSM
sector, related governmental institutions and also for future researches on this subject.
Key Words: Service quality, marketing mix, Kyrgyzstan, GSM sector
Giriş
Dünya ekonomisi içerisinde hizmet sektörünün artan oranı her ülkede ve her geçen gün daha
hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bir ülkede hizmet sektörünün gelişimi, o ülkenin
gelişmişlik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün GSMH içerisindeki payı 1970’lerde %53 iken
günümüzde bu oran %80’lere ulaşmış durumdadır (http://www.worldbank.org/, 26.08.2011).
Bu durum hizmet pazarlamasının ve hizmet kalitesinin son 40 – 50 yılda güncel konular
arasında yer almasına neden olmaktadır.
Hizmet sektörü birçok ülkede önde gelen sektör olmakla birlikte, sektörün yönetimi ile ilgili
teorik altyapının olduğu ve devamlı yeni araştırmalarla desteklenerek geliştirilmekte olduğu
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görülür. Bilindiği gibi, günümüz koşullarında somut bir malı ek hizmetler olmadan veya
tersine bir hizmeti somut ürünlerle desteklemeden tüketiciye satmak imkansız hale gelmiştir.
Günümüzde işletmelerin tüketici isteklerine göre hareket etmesi, toplum çıkarlarını göz
önünde bulundurması ve buna göre mal ve hizmetler üreterek müşteri tatminini esas alan
pazarlama anlayışının benimsemesini zorunlu kılan belli başlı faktörler vardır (Аристов,
2009:11-18): İlk olarak, piyasaya arz edilen mal ve himetler her geçen gün artmaktadır. Yani
işletmeler yoğun bir rekabet ortamında faaliyet göstermektedir. Küresel bazda, tüketicilerin
seçim şansının yükselmesi, alım güçlerinin artması, tüketim bilinçlerinin artması nedeniyle
tüketiciler güçlü konuma gelmektedir. İkincisi, çevre sorunlarının küresel boyut kazanması
işletmeleri sadece tüketici ihtiyaçlarına odaklanmakla sınırlı kalmayıp toplum çıkarlarını da
gözönünde bulundurmasını zorunlu kılmaktadır. Üçüncüsü, kalitenin belirlenmesinde
tüketicilerin beklenti ve algılamalarını esas alınması zorunlu olmaktadır. Kalite düzeyinin
yükseltilmesi ile rekabet üstünlügü kazanılmakta, firma pazar payını artırmakta ve prestij
saglamaktadır. Bu koşulları sağlayamayan işletmeler piyasadan çekilmek zorunda
kalmaktadır. Dördüncüsü, işletme yönetiminin kararları sağlam bir bilgiye dayalı olarak
alınması önem taşımaktadır. Bu açıdan araştırma faaliyetleri ön plana çıkmaktadır.
Tüketicilerin sürekli değişen zevk ve tercihleri, beklenti ve algılamalarının ortaya çıkartılması
yönetimin başarısının temel ön kouşulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıda sözü geçen
konular dikkate alındığında işletmelerin rekabet üstünlüğü kazanması için, uzun vadede
piyasada kalabilmeleri için olmazsa olmaz önemli iki değişken hizmet pazarlaması ve hizmet
kalitesidir.
Konuyu Kırgızistan açısından ele aldığımızda ise hizmet sektöründe işletmelerin sayıca
arttığını görmek mümkündür. Hizmet sektörünün GSMH’daki payı 1991’de %28 iken
günümüzde %47’ye ulaşmıştır. Sektörün isdihdamdaki oranı %43 civarındadır (www.stat.kg,
25.08.2011).

Ancak, sektörde faaliyet gösteren işletmelerde pazarlama ve kalite

uygulamaları bakımından ciddi açıkların olması dikkat çekmektedir.
Bu bağlamda yapılan araştırmanın temel amacı pazarlama karmasının hizmet kalitesine
etkilerini ölçmek ve hizmet sektöründe pazarlama karmasının etkinliğini sağlamaya yönelik
öneriler geliştirmek olarak belirlenmiştir.
Literatür taraması
Hizmet sektörünün ülke ekonomisine katkısı sadece gelişmiş ülkeler için değil, geri kalmış ve
gelişmekte olan ülkeler için de gözardı edilemeyecek düzeylere ulaşmıştır. Üstelik sektörün
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büyümesi ve yaygınlaşması her geçen gün ilerlemektedir ve hayatımızın tüm alanlarını
kapsamaktadır. Belki de buyüzdendir ki, hizmetlerin sınıflandırılmasında herkesçe kabul
görmüş ortak bir yöntem henüz yoktur (Аванесова, 2005:75-84). Her ülke, her kuruluşun
kendilerine göre sınıflandırma yöntemleri vardır ve bunun dışında bilim adamları değişik
kriterlere göre hizmetleri sınıflandırmaya çalışmışlardır. Hizmetler ihtiyaçları giderme şekline
göre tamamen soyut olabileceği gibi, somut özellikler de taşıyabilir. Diğer taraftan, ihtiyaçları
giderme aracına göre insan gücüne dayalı olabileceği gibi, makine veya teknolojiye dayalı da
olabilir (Миронова Н. В., 2003). Bu anlamda, hizmet pazarlaması literatürünün geldiği
noktada her işletme birer hizmet işletmesi, her yönetici birer hizmet yöneticisi olarak
görülmektedir (Rust & others, 1996:44-46). Bilindiği gibi, günümüz koşullarında somut bir
malı ek hizmetler olmadan veya tersine bir hizmeti somut ürünlerle desteklemeden tüketiciye
satmak imkansız hale gelmiştir (Zeithaml & others:2000:33).
Hizmet, insan veya makineler tarafından insan gayretiyle üretilen ve tüketicilere doğrudan
fayda sağlayan, fiziksel olmayan ürünler şeklinde tanımlanmaktadır (Skinner, 1990, s 631,
Aktaran: Kasım Karahan: 2006:27). Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin
pazarlama yöneticisi hizmet türünün yanısıra, ürünlerine ait dört temel spesifik özelliği göz
önünde tutmalıdır. Bu temel özellikler şunlardır (Rust & others, 1996:7-10): hizmetin
soyutluğu; hizmetin bölünmezliği; hizmetin değişkenliği ve hizmetin dayanıksızlığıdır.
Hizmet pazarlamasının temel dayanaklarının sözü geçen özelliklerden oluştuğu bilinmektedir.
Hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak pazarlama uygulamaları da gelişme
göstermiştir.
Pazarlama 1960’lı yıllardan itibaren hızlı bir gelişme kaydetmiştir ve pazarlama karması
olarak bilinen terim ortaya çıkmıştır. Pazarlama karması – pazarlamanın çeşitli araçlarından
(ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma) koordineli bir şekilde yararlanılmasıdır ve ilgili literatüre
pazarlamanın ‘4P’si olarak aktarılmıştır (Karahan, 2006:82). Ancak, hizmet pazarlaması,
geleneksel pazarlamanın 4P’sinden daha fazlasını gerektirmektedir. Yani, hizmet pazarlaması
geleneksel pazarlama karmasına ek olarak katılımcı, süreç ve fiziksel ortamı da
kapsamaktadır ve literatürde pazarlamanın ‘7P’si olarak bilinmektedir (Zeithaml, and others,
2000: 19).
Hizmet üretimi önemli ölçüde insan gücüne dayanmaktadır yani tüketicilerin satın aldığı
hizmetlerden memnuniyeti katılımcılardan büyük oranda etkilenmektedir. Buradaki katılımcı
işletmenin personeli ve daha önce aynı işletmenin hizmetinden yararlanan bir müşterisi de
olabilir. Hizmet üreten ve pazarlayanlarla birlikte, hizmet faaliyet alanı içerisinde bulunan
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hizmet destekleyicileri ve tüketiciler de dahil olmak üzere yer alan tüm insanlar katılımcılar
olarak adlandırılır. Kaliteli bir hizmet için katılımcı faktörü tek başına yetersizdir. Üzerinde
durulması gereken önemli diğer bir faktör süreçle ilgilidir. Süreç, hizmetin üretiminden
tüketicisine kadar izlediği yol, hizmetin hızı gibi konuları içermektedir. Süreç yönetimi,
tüketicinin istediği kalitedeki bir hizmetin istediği yerde ve istediği zamanda hazır
bulundurmasıyla ilgili düzenlemelerdir. Bilindiği gibi, hizmetler üretildiği yerde tüketilir ve
tüketici işletmenin fiziksel ortamını görme ve değerlendirme şansına sahiptir. Fiziksel ortam
veya fiziksel olanaklar işletmelere olumlu bir imaj kazandırır. Dolaysıyla, hizmet işletmeleri
tüketicilerin beklentilerine uygun dış ve iç görünüme, personelin dış görünümüne önem
vermeleri gerekmektedir (Ловлок, 2005:43).
İlgili literatürde pazarlamanın ‘7P’ modelinin yanısıra başka modellerin de olduğu
bilinmektedir (Новаторов, 2008:40-55, Grönroos, 1982:30-41, Ловлок, 2005:1-997).
1970’lerde Avrupa ülkelerinde ve ABD’de hizmet pazarlaması ayrı bir disiplin olarak
gelişmeye başlar ve bunun öncülerinden biri de

J. Rathmell (1974) olmuştur. Hizmet

pazarlaması ile ilgili aşağıda gösterilen modelini önermiştir (Grönroos, 1982:32).
J. Rathmell’in Hizmet Pazarlaması Modeli
Somut Ürün

Hizmet

Üretim
ÜRETİM

Pazarlama

Geleneksel
Pazarlama

TÜКЕТİM
İnteraktif pazarlama
Kaynak: Christian Grönroos. (1982). An Applied Service Marketing Theory. European Jorunal of Marketing.
16, 7. p. 32.

Modelde somut ürün ile hizmet pazarlaması arasındaki fark gösterilmeye çalışılmıştır.
Rathmell’e göre somut ürünler de birbiri ile bağlantılı, ancak birbirinden ayrı düşünülebilecek
üretim, pazarlama ve tüketim süreçleri yer almaktadır. Buna karşılık, hizmet sektöründe
üretim ile tüketim eş zamanlı gerçekleştirilmektedir. Bununla beraber, hizmet sektöründe
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geleneksel pazarlamanın yanısıra üretici ile tüketici arasındaki etkileşim de çok önemlidir.
Yani, işletmenin pazarlama faaliyetleri geleneksel pazarlama ve etkileşimli pazarlama
faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Rathmell’in modeli hizmetin ayrılmazlık, yani üretim ve tüketiminin eş zamanlılık özelliğine
vurgu yapmaktadır. Buna karşılık, Eiglier P., Langeard E (1976) tarafından önerilen bir başka
model, hizmet sektöründe katılımcı ile fiziksel kanıtların önemine vurgu yapmaktadır
(Новаторов, 2008:44).
P. Eiglier, E. Langeard’ın «Servuction» моdеli

İşletmenin
müşteriye
gözükmeyen
kısmı

Ofisler, depolar
vb.

İşletmenin
müşteriye
gözüken kısmı

Fiziksel
kanıtlar

Diğer
müşteriler

Hedef
Müşteri

Personel
Diğer
müşteriler

K: Новаторов Э. В. (2008). Сравнительный анализ теорий маркетинга услуг. Вестник СПБГУ. Сер. 8,
Вып. 2. 44-стр.

Sözkonusu modelde işletme ikiye ayrılmış, birincisi müşteriye gözükmeyen kısımlar (ofisler,
depolar vs.), ikincisi ise hizmetin sunulduğu ve müşterilerin doğrudan gördükleri kısımlar.
Modele göre, hedef müşteri hizmeti sunan personelin davranışlarından, işletmenin sahip
olduğu fiziksel ortamdan ve hizmet esnasındaki diğer müşterilerin davranışlarından
etkilenmektedir.
Bu alanda diğer bir çalışma Lovelock Ch. H (2005) tarafından yapılmıştır. Çalışmasında hizmet
pazarlamasının ‘7P’sine sekizinci ‘P’ olarak verimlilik ve kaliteyi (Prductivity and quality)
eklemiştir.
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Ch. H. Lovelock’un Hizmet Pazarlaması Modeli
Fiyat

Fiziksel
kanıtlar

Tutundurma

Katılımcı

Kaynak: Лoвлок Кристофер.
Мосвка:Вильямс, 51-стр.

Dağıtım

Ürün

Süreç
Verimlilik ve
kalite
(2005).

Маркетинг

услуг:

персонал,

технологии,

стратегии.

Lovelock’a göre hizmet işletmesinde pazarlama karması sekiz temel elemandan oluşmaktadır.
Onların ilk yedi tanesi bildiğimiz pazarlama karması elemanlarıdır. Sekizincisi yazarın katkısı
olarak önerilmiştir. Tabii ki rekabet ortamında verimlilik ve kalite işletmeler açısından
olmazsa olmaz konular içerisinde yer almaktadır.
Kalite subjektif bir kavramdır. En basit şekliyle müşterinin gereksinimlerinin tatmini olarak
tanımlanabilir (http://www.asq.org, 26.08.2011). Ancak, kalitenin tanımlanması esas amaç
değil, esas olan işletme ile ilgili olan tüm tarafların (yönetim, personel, tüketici, devlet vb.)
kalite denildiğinde aynı şeyi kasdedip kasdetmediğini tespit etmektedir (Хаксевер и др.,
2002:437-438). Yani, kalite bir anlamda tüketicinin işletmeden beklenti düzeyidir. Literatürde
kalite ile ilgili ilk girişim ve çalışmaların XIX. y.y. başladığı görülmektedir. Bu konuda, ilgili
literatürde en çok rastlanan bilim adamları olarak Feigenbaum, Juran, Deming, İshikawa vd.
bilinmektedir.
Günümüzde ise kalite yönetimi, kalite standartları alanında birçok ulusal ve uluslararası
kuruluşlar faaliyet göstermektedir. Onların bazıları, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO),
Amerikan Kalite Kontrol Dernegi (ASQ), Avrupa Kalite Kontrol Örgütü (EOQ). Bunların
içerisinden ISO’nun ortaya koyduğu kalite standartları bugün 161 ülkede 750.000’in üzerinde
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kuruluş tarafından kullanılmaktadır (http://www.iso.org, 25.08.2011). Bu örgütlerin
faaliyetleri hizmet kalitesine olan ilginin artmasına neden omuştur.
İlk zamanlar kalitenin tanımlanması ve ölçülmesine yönelik çalısmalarda kalite kavramı daha
ziyade malların özellikleri dikkate alınarak tanımlanmıstır. Fakat 1970’lerden sonra dünyada
hizmet sektörünün hızla gelişmesine paralel olarak hizmet kalitesi de sık sık tartışılmaya
başlamıştır.
Hizmet kalitesinin ölçümüne ilişkin ilk model Grönroos (1982) tarafından önerilmiştir.
Gronroos hizmet kalitesinin (SQ – Service Quality) boyutlarını üçe ayırmıştır:
SQ = f (CI, TQ, FQ)
Birincisi kurumsal imaj (CI – Corporate Image), yani tüketiciler hizmet kalitesini
değerlendirirken işletme imajını dikkate almaktadırlar. İkincisi teknik kalite (TQ - Technical
Quality), bir hizmetin göreceli olarak nicel yönlerine işaret eder. Üçüncüsü fonksyonel
kalitedir (Functional Quality) (Grönroos, 1982:33-34).
Daha sonra Parasuraman ve diğ., (1988) tarafından SERVQUAL (Parasuraman & others,
1988:12-40) ve Cronin ve Taylor (1992) tarafından SERPERF modeli geliştirilmiş ve ikisi de
literatürde yaygın kabul görmüştür (Bülbül, Demirel, 2008:183). Sözkonusu iki model hizmet
kalitesini ölçmek için 22 sorudan oluşan bir ölçek kullanmaktadır. Fakat, SERPERF modeline
göre hizmet kalitesi (SQ – Service Quality) sadece algılamanın (PQ - Perceived Quality) bir
fonksiyonu olduğunu ve ölçeğin tek boyutlu olduğunu savunmaktadır.
SQ = f (PQ)
Buna karşılık, SERVQUAL modeli ise beş temel boyuttan (Fiziksel Görünüm, Güvenilirlik,
Yanıt Verebilirlik, Güvence, Empati) oluşmaktadır Yazarlara göre hizmet kalitesi (SQ –
Service Quality) beklentiler (EQ – Expected Quality) ve algılamaların (PQ - Perceived
Quality) bir fonksiyonudur.
SQ = f (PQ, EQ)
Literatürde sözü geçen ölçekler sıkça tartışılmaktadır ve çalışmaların bir kısmı bu modeli
geliştirme, diğer bir kısmı bu modeli eleştirmeye yönelik olduğu görülmektedir. Bunun
yanısıra, kalitesini ölçmeye yönelik yapılan çalışmalarda bu beş boyutun dışında fiyat, imaj
gibi faktörlerin de katıldığına rastlanmaktadır (Nimako, 2009, Zhang, Feng, 2009).
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Literatür taraması sonucunda hizmet kalitesinin boyutları olarak tanımlanan değişkenlerin
çoğu aslında pazarlama karması elemanlarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, beklenen ve
algılanan hizmet kalitesine pazarlama karması büyük ölçüde etki ettiği öne sürülebilir.
Hizmet pazarlaması, hizmet kalitesi ile ilgili yapılan literatür taraması sonucuna dayalı olarak
hizmet sektöründe pazarlama ve kalite yönetim modeli aşağıdaki şekli almaktadır.
SQ = f (E7P, P7P)
SQ – Service Quality – Hizmet Kalitesi
E7P – Expected 7P – Beklenen Pazarlama Karması
P7P – Perceived 7P – Algılanan Pazarlama Karması
Hizmet Pazarlaması ve Kalite Yönetim Modeli

Geri besleme
Diğer müşteriler

Tecrübe

Etkileşimli ve içsel
pazarlama
7Р

PQ › EQ
PQ = EQ

Müşteri
memnuniyeti

Gelirin artması

Beklenen
kalite (EQ)

Yapılan çalışmalar hizmet kalitesiyle müşteri memnuniyeti, işletmenin karlılığı arasında güçlü
hizmetin kalitesi,

Algılanan
etkili
kalite faktörler,
(PQ)

PQ ‹ EQ

kaybetme

Gelirin düşmesi

pozitif ilişkinin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, karMüşteriyi
elde edebilmek için önce sunulan
müşterinin memnuniyet düzeyi saptanmalıdır. Hizmet

kalitesinin ölçümü kalite yönetiminin ilk ve çok önemli basamağını oluşturmaktadır.
Geri besleme

Alan Araştırması
Araştırmanın Amacı
Pazarlama karmasının hizmet kalitesine etkilerini Kırgızistan GSM sektörü verileriyle
ölçmeyi amaçlayan bu araştırmanın temel hipotezleri aşağıda verilmiştir:
H1: GSM sektöründe hizmet kalitesi bakımından müşteri beklentileri ile hizmeti kullandıktan
sonraki algılamaları arasında fark vardır.
H2: GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerce algılanan hizmet kaliteleri
arasında anlamlı bir fark vardır.
H3: Pazarlama karması elemanlarının müşterilerce algılanan hizmet kalitesine etkisi vardır.
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H4:

Pazarlama karması elemanlarının müşterilerce algılanan hizmet kalitesine farklı

düzeylerde etkisi vardır.
H5: Beklenen ile algılanan hizmet kalitesi tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık
göstermektedir.
Kırgızistan’da GSM Sektörü
GSM sektörü ağırlıklı olarak makine ve teknolojiye dayalı bir hizmet türüdür ve hizmet
sektörü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası Telekominikasyon Birliğinin (İTU)
2010 verilerine göre dünyada gelişmiş ülkelerde her 100 kişide 114, gelişmekte olan ülkelerde
70 kişi cep telefonu kullanıcısıdr.

İletişim sektöründe internet, sabit hat aboneleri ile

kıyaslandığında cep telefonu abonelerinin daha hızlı bir artış gösterdiği bilinmektedir
(http://www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/, 25.08.2011).
Kırgızistan’da ilk GSM operatörü 1994’te faaliyetine başlamıştır. Kırgızistan Milli İletişim
Ajansı verilerine göre, 2010 itibariyle, bu sektörde 7 operatörün

toplam abone sayısı

5.275.477 olduğu bilinmektedir. Aşağıdaki grafikte yıllar itibariyle abonelerin sayıları
görülmektedir.
Kırgızistan’da GSM Abonelerinin Yıllara Göre Dağılımı (2006-2010)
6000000
5275477
5000000

4487123

4000000

3394016

3000000
2168329
2000000
1261757
1000000
0
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2007

2008

2009

2010

Kaynak: http://www.nas.kg, 25.08.2011

Sektörün özellikleri, rekabet koşulları, işletme sahiplerinin tecrübeleri nedeniyle diğer hizmet
sektörlerine kıyasla daha aktif bir pazarlama politikası yürütmektedirler. Genel olarak,
sektörde fiyat rekabeti yer almaktadır ve tutundurmaya önem verilmektedir. İşletmelerin
çoğunun yabancı sermayeli olması ve şirket sahiplerinin tecrübeleri şirketlerin pazarlama
faaliyetlerine yansımaktadır. Ancak, hizmet kalitesi ve fiyat politikaları ile ilgili soru işaretleri
bulunmaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan’da GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
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etkinliğini arttırmanın ilk adımı, algılanan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinde
pazarlamanın önemini ortaya koymak olmalıdır.
Tasarım ve Yöntem
Çalışmada kullanılan birinci el veriler yüz yüze anket yöntemiyle ve anketörlerin aracılığıyla
toplanmıştır. Veri toplama aracının geliştirilmesinde daha önce yapılmış çalışmalar esas
alınmış, ancak araştırmanın amacı ve hipotezleri doğrultusundan bazı değişiklikler
yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda genellikle kullanılan ‘SERVQUAL’ ve ‘SERVPERV’
ölçeklerinden farklı olarak, bu çalışmada hizmet kalitesinin boyutları pazarlama karmasının
‘7P’si şeklinde tanımlanmıştır. Daha açık bir ifade ile ‘SERVQUAL’ 5 boyutlu 22 sorudan
oluşan bir ölçek iken (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1988), bu araştırmada kullanılan ölçek
7 boyutlu ve toplam 29 sorudan oluşturulmuştur. Pazarlama karması elemanları bağımsız
değişken, beklenen ve algılanan hizmet kalitesi bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır.
Araştırmanın anakitlesi Kırgızistan genelinde tüm cep telefonu aboneleridir. 2011 resmi
istatistiklere göre Kırgızistan’da cep telefonu abonelerinin sayısı 5.3 milyon civarında olduğu
bilinmektedir. Belirlenen anakitleden 0,95 güven aralığı ve 0,05 hata payına göre örneklem
sayısı 384 olarak belirlenmiştir10. Örneklem birimleri yedi bölge (Çüy, Isıkköl, Narın, Talas,
Batken, Jalalabad, Oş) ve iki şehirden (Bişkek ve Oş) tesadüfi örnekleme yöntemiyle
seçilmiştir. Hipotezlerin test edilmesinde çok değişkenli istatistiki tekniklerden (T testi, Tek
Yönlü ANOVA, Lojistik regresyon, Faktör analizi) yararlanılmıştır.
Bulgular ve Yorumlar
Hizmet kalitesinin ölçümlenmesi hizmet sektöründe kalite yönetiminin ilk ve en önemli
safhasını oluşturmaktadır. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek
için durumun tespit edilmesi gereklidir.
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler aşağıda verilmiştir.
Cinsiyete göre dağılım, % 57 bayan ve % 43 bay olarak gerçekleşmiştir. Medeni durumlarına
göre dağılımına baktığımızda: %60 bekar, %40 evli insanlardan oluşmaktadır.
Katılımcıların yüzde %18 Bişkek şehirinden, sonra sırasıyla %14 Oş bölgesi, %11,5 Oş şehri,
%11 Jalalabat bölgesi, %10 Çüy bölgesi, %9,7 Isıkköl bölgesi, %9 Batken bölgesi, %8,8
Narın bölgesi ve % 7,7 Talas bölgesinden oldukları görülmektedir. Bişkek hariç bu dağılımlar

10

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 258

resmi istatistikere uygun düşmektedir. Bişkek şehrinin başkent olması ve tüm bölgelerden
insanların bulunması nedeniyle daha fazla örneklem birimi seçilmiştir.
Yaş gruplarına göre katılımcıların dağılımına bakıldığında, %41 oranında 20-29 yaş arasında
yoğunlaştığı, 19 yaşa kadar olanların oranı %26, 30 yaş ve üstündekilerin oranı %33 olduğu
görülmüştür.
Eğitim düzeyine göre dağılımına baktığımızda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim
derecesine sahip olanların oranı %40, önlisans düzeyinde eğitim görenlerin oranı %16, lisans
düzeyinde %22 ve lisansüstü eğitim düzeyine sahip olanların oranı da %22 olarak
bulunmuştur.
Katılımcıların uğraş alanlarına baktığımızda, %32 öğrenci, % 25 kamu görevlisi, %23 özel
sektör çalışanları, %20 işsiz ve diğerlerinden oluşmaktadır.
Gelir seviyesi bakımından katılımcıların dağılımlarına baktığımızda, %58 oranında aylık
ortalama aile gelirinin 15000 somdan11 az, %23 oranında 15001 ile 30000 som arası ve geriye
kalan %19’luk kısmı 30000 somdan fazla aylık gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Katılımcıların %34 aylık 200 soma kadar cep telefonu hizmeti için harcama yapmaktadır. 200
ile 400 som arasında harcaması olan katılımcıların oranı %32 ve 400 somdan fazla harcaması
olanların oranı %34 olduğu görülmektedir.
Katılımcıların %44’ü Beeline, %36’sı Megacom ve %20’si diğer öperatörlerin abonelerinden
oluşmaktadır. Zaten ilk iki operatörün pazar payları toplam pazarın %80’nin üzerindedir.
Dolayısıyla, sözkonusu iki operatör dışındaki beş operatör ‘diğer’ başlığı altında toplanmıştır.
Katılımcıların kullandıkları operatörü kaç yıldır kullandıklarına baktığımızda % 41 oranında 1
ile 3 yıl arası, %22 oranında 1 yıldan az ve %37 oranında 3 yıldan fazla süre ile kullanmakta
olduğu görülmüştür. Cep telefonu hizmetinin on yıldan fazla süredir mevcut olmasına
rağmen, katılımcıların ağırlıklı bir kısımının 1 ile 3 yıl arasında yoğunlaşması iki önemli
ipucu vermektedir. Birincisi, bu hizmet çeşidi son 5 yıl içerisinde yaygınlaşmıştır. İkincisi ise,
bu sektörde müşterilerin operatör değiştirme hızının yüksek olduğunu göstermektedir.
Katılımcıların operatörü tercih etme nedenlerine baktığımızda fiyat (%50) önemli faktör
olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcıların %50 kullandıkları operatörün diğerlerine göre
daha ucuz olduğunu düşünmektedir. Daha sonra sırasıyla, arkadaş ve yakın çevresinin etkisi
(% 41), ülkenin her yerinde çekiyor olması (%24), piyasada ünlü olması (%20), ek

11

1 $ = 45 Som, Kırgızistan Merkez Bankası, http://www.nbkr.kg, 26.08.2011
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hizmetlerin iyi olması (%19), hizmet çeşidinin fazla olması (%11) ve diğer (%2) nedenler
gelmektedir.
Araştırmanın bağımlı değişkeni ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Katılımcıların Kalite, Müşteri Memnuniyeti Ve Sadakati Bakımından Genel Tutumları
Beklenen ve algılanan hizmet kalitesi
Tercih ettiği operatörden memnuniyet
derecesi
Başka operatöre müşteri olma niyeti
Tercih ettiği operatörü başkalarına
tavsiye etme eğilimi

N Min
454
1

Max
5

X
2.68

St. Sap.
.935

Sig.
.000

454

1

5

3.58

.964

.000

454

1

5

3.02

.836

.537

454

1

5

3.35

.884

.000

Tablodaki bilgilere göre, ‘Beklediğiniz hizmet ile karşılaştırdığınızda aldığınız hizmet
kalitesini nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusuna katılımcıların verdiği cevapların ortalaması 2,64
olarak hesaplanmıştır12. Tek örneklem için T testi yardımıyla sözkonusu ortalamanın 3’ten
farklı olup olmadığı test edilmiş ve Sig. Derecesi 0.000 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, 2,64
ortalamanın 3’ten farklı olduğu, diğer bir ifade ile 2’ye daha yakın olduğu söylenebilir. Genel
olarak katılımcılar beklediği hizmet kalitesinin altında bir kalitede hizmet aldıklarını
belirtmişlerdir.
Araştırmanın bağımsız değişkenleri ile ilgili bulgular aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Müşteri Beklenti ve Algılamaları Arasındaki Fark

12

1- Beklentilerimin çok altında, 2 - Beklentilerimin altında, 3 - Beklentilerime eşit, 4- Beklentilerimin üzerinde, 5 - Beklentilerimin
çok üzerinde
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İşletmelerin pazarlama karmasına ilişkin uygulamalarının tüketiciler açısından önemi ve
gerçek durumdan memnuniyet düzeylerine ilişkin tanımlayıcı istatistiklere baktığımızda,
beklenti ve algılamalar arasında en çok açık fiyat, dağıtım ve süreç kararlarına ilişkindir. En
çok birbirine yaklaşan ürün ve tutundurma elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm
boyutlar birlikte değerlendirildiğinde, müşterilerin mükkemmel bir cep telefonu şirketinin
pazarlama karmasından beklentilerinin ortalaması 5’li likert ölçeğine göre 4.55 iken faaliyette
olan operatörlerden alınan hizmetlerle ilgili algılama ortalaması 3.79 olup; beklenti ve
algılama arasındaki fark – 0.76’dır.
Hipotezlerin Test Edilmesi
H0: GSM sektöründe hizmet kalitesi bakımından müşteri beklentileri ile hizmeti kullandıktan sonraki
algılamaları arasında fark vardır.

Müşteri beklentileri ve algılamaları arasındaki farkların istatistiki anlamda farklı olup
olmadığını test etmek için iki örneklemli T testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre, beklenti
ve algılama ortalamaları arasındaki farkların istatistiki olarak anlamlı ( Sig. (2-tailed) 0.000)
olduğu belirlenmiştir. Buna göre, hizmet kalitesi boyutlarına ilişkin algılamalar beklentileri
tüm boyutlarda karşılamamaktadır. Önerilen hipotez kabul edilmiştir.
H0: GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin müşterilerce algılanan hizmet kaliteleri arasında

anlamlı bir fark vardır.

İletişim sektöründe faaliyet gösteren ve bu araştırmada üç grup altında toplanan işletmelerin
algılanan hizmet kaliteleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için Tek Yönlü
ANOVA testinden yararlanılmıştır. Yapılan test sonuçlarına göre 0.05 anlamlılık düzeyinde
işletmeler arası algılanan hizmet kalitesinde anlamlı bir fark vardır.
İşletmeler Arası Algılanan Hizmet Kalitesi Farklılığının Test Edilmesi
Beeline

N
199

Ortala
ma
3.7711

Std.
Sapma
.72021

Std.
Hata
Min
.05105 1.00

Max
5.00

Megacom

166

3.9269

.77060

.05981 1.00

5.00

Diğer
Toplam

89
454

3.5858
3.7917

.80913
.76512

.08577 1.00
.03591 1.00

5.00
5.00

Sig.
.003

Önem seviyesinin .003 olarak bulunması ve bu değerin 0.05’ten küçük olması

‘H0’

hipotezinin kabul edilmesini sağlamıştır. Ancak, söz konusu üç işletme veya grup arasındaki
farklılıklar, hangi gruplardan kaynaklandığı yukarıdaki tablo üzerinde gözükmemektedir. Bu
amaçla yapılan Tukey Testinin sonuçlarına göre, sözkonusu fark Megacom ile Diğer (Diğer =
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Nexi, O, Katel) grubun arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Beeline ile Megacom, Beeline
ile Diğer grup arasında fark olmadığı gözlemlenmektedir. Diğer bir ifade ile, Megacom (ort. =
3.9) ve Diğer (ort. = 3.5) grubun hizmet kaliteleri müşteriler tarafından farklı düzeylerde
algılanmaktadır.
H0: Pazarlama karması elemanlarının müşterilerce algılanan hizmet kalitesine etkisi vardır.
H0: Pazarlama karması elemanlarının müşterilerce algılanan hizmet kalitesine farklı düzeylerde etkisi

vardır.

Önerilen hipotezleri

test

etmek için multinominal

lojistik

regresyon analizinden

yararlanılmıştır. Toplam 454 katılımcıdan %40 hizmet kalitesinin beklentilerinin altından
olduğunu, %46 beklentilerine eşit olduğunu ve sadece %14’lük kısmı beklentilerinin üstünde
bir hizmet kalitesinin olduğunu düşünmektedir. Model bir bütün olarak anlamlıdır. Önem
seviyesi olabilirliği 0.000 olduğu görülmüştür. Değişkenlerin doğru sınıflandırma oranı
(overall percentage) % 54,2’dir. Algılanan hizmet kalitesi ile anlamlı etkileşim gösteren
değişkenler ve bu değişkenlere ait değerler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Katsayıların
sıfırdan farklılıklarını test eden önem seviyelerine baktığımızda, fiyat, tutundurma ve süreç
dışındaki faktörlerde sıfıra eşit olmayı tanımlayan sıfır hipotez reddedilememektedir.

HİZMET
KALİTESİ

Pazarlama Karmasının Algılanan Hizmet Kalitesine Etkileri Multinominal Lojistik
Regresyon Analizi Sonuçları

Beklentilerimin altında

Wald

df

Sig.

Exp(B)

95% Conf Inter
for Exp(B)
Low
Boun

Algılanan

Intercept

Beklentilerime eşit

Std.
Error

B

Upp
Boun

2.936

.823

12.736

1

.000

Ürün

.238

.202

1.380

1

.240

1.268

.853

1.886

Fiyat

-.530

.215

6.072

1

.014

.589

.386

.897

Dağıtım

-.038

.201

.036

1

.850

.963

.649

1.427

Tutundurma

.510

.211

5.861

1

.015

1.665

1.102

2.516

Katılımcı

-.329

.212

2.399

1

.121

.720

.475

1.091

Süreç

-.427

.211

4.096

1

.043

.652

.431

.987

Fiziksel ortam

-.003

.208

.000

1

.988

.997

.663

1.498

Intercept

.476

.856

.309

1

.578

Ürün

.457

.197

5.357

1

.021

1.579

1.072

2.324

Fiyat

-.259

.208

1.546

1

.214

.772

.513

1.161

Dağıtım

.123

.195

.399

1

.528

1.131

.772

1.656

Tutundurma

.281

.202

1.942

1

.163

1.324

.892

1.966

Katılımcı

-.298

.206

2.088

1

.148

.743

.496

1.112

Süreç

-.021

.205

.010

1

.919

.979

.655

1.463

Fiziksel ortam

-.062

.199

.096

1

.756

.940

.636

1.389

a The reference category is: Beklentilerimin üstünde.
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Bu nedenle bu faktörlerin modele katkısının olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla sözkonusu
üç faktörün dışındaki (ürün, dağıtım, katılımcı, fiziksel ortam) faktörler, önem seviyesi
olasılıkları 0,05’ten büyük olduğu için modelden çıkartılarak, kalan anlamlı değişkenlerle
model yeniden oluşturulmuştur. Sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Pazarlama Karmasının Algılanan Hizmet Kalitesine Etkilerinde Anlamlı Değişkenlerin
Multinominal Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları

Beklentilerimin
altında

Beklentilerime
eşit

Exp
(B)

95% Confidence
Interval for
Exp(B)
Low
Upp
Boun
Boun

B

Std.
Error

Wald

df

Sig.

Algılanan
Intercept

2.996

.741

16.346

1

.000

Fiyat

-.512

.197

6.780

1

.009

.599

.408

.881

Tutundurma

.454

.195

5.419

1

.020

1.574

1.074

2.307

Süreç

.582

.397

.851

Hizmet Kalitesi

-.542

.194

7.784

1

.005

Intercept

.949

.751

1.597

1

.206

Fiyat

-.141

.190

.550

1

.458

.868

.598

1.261

Tutundurma

.310

.188

2.727

1

.099

1.363

.944

1.970

-.082

.188

.189

1

.663

.922

.638

1.331

Süreç

a The reference category is: Beklentilerimin üstünde.

Tablo incelendiğinde hizmet kalitesi beklentilerinin altında diyenler beklentilerimin üstünde
diyenlere göre; fiyat ve süreç açısından negatif yönde etkilenmektedir. Diğer taraftan, hizmet
kalitesi beklentilerimin altında diyenler beklentilerimin üstünde diyenlere göre; tutundurma
açısından pozitif yönde etkilenmektedir. 0.009 önem seviyesinde fiyat değişkeninin katsayısı
‘0’dan farklı çımıştır ve model için anlamlıdır. Fiyat değişkeninin katsayısı (- 0.512) ve bunun
bağımlı değişkene etkisi 0.559’dur. Katsayı negatif çımıştır, bunun anlamı aradaki etkileşimin
ters yönlü olduğudur. Yani diğer değişkenler sabitken fiyattaki tüketici lehine iyileşmeler
algılanan hizmet kalitesini 0.559 kat arttıracaktır. Bu iyileşmeler devam ettikçe hizmet kalitesi
beklentilerin altında olan gruptan üst gruplara doğru kaymalar olacaktır. Benzer şekilde süreç
değişkeni de (-0.542) ve hizmet kalitesine etkisi 0.582 olarak elde edilmiştir. Süreçteki
tüketici lehine iyileşmeler (işlem sürelerinin kısalması) diğer değişkenler sabitken algılanan
hizmet kalitesini 0.582 kat arttıracaktır. Burada da sürece ilişkin iyileşmeler arttıkça hizmet
kalitesi beklentileri artarak diğer gruplara kayma olacaktır. Son olarak tutundurma
değişkeninin katsayısı 0.454, etki derecesi 1.574 olarak elde edilmiştir. Burada da tutundurma
ile algılama arasında aynı yönlü bir ilişki vardır. Diğer değişkenler sabitken tutundurma
faaliyetlerindeki artış algılanan hizmet kalitesini 1.574 kat arttıracaktır. Bu iyileşmeler devam
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ettikçe kalite düzeyi beklentilerinin altında olan gruptan diğer gruplara kayma olacaktır.

Algılanan hizmet kalitesi beklentilerime eşit diyenlerle, beklentilerimin üstünde diyenler
arasında anlamlı fark yoktur. Tüm boyutlarda önem seviyesi olasılığı 0,05’ten büyük
çıkmıştır. Buna göre, sözkonusu boyutlarda (fiyat, tutundurma ve süreç) meydana gelen
değişiklikler iki grubu aynı düzeyde etkilemektedir.
Yapılan analiz sonuçlarına dayanarak, önerilen hipotezler kabul edilmiştir. Yalnız, yedi
boyutun birden etkili olmadığı, sadece üç boyutun önemli etkiye sahip olduğu görülmüştür.
Teorik olarak pazarlama karmasının hepsinin etkili olacağını beklemekle birlikte, sadece üç
boyutun etkili olması, Kırgızistan’ın gerçek durumuna uygun düşmektedir. Kırgızistan’daki
tüketiciler satın aldığı hizmet ile ilgili diğer boyutların ya tam olarak farkında değiller veya
diğer boyutlar önem taşımamaktadır. Diğer taraftan, modele katılan üç boyutu kendi
içerisinde değerlendirdiğimizde farklı düzeylerde etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Araştırmaya katılan deneklerin hizmet kalitesinin boyutları olarak tanımlanan pazarlama
karmasına ilişkin algılamaları faktör analizine tabi tutularak öne çıkan faktörler belirlenmeye
çalışılmıştır. Faktör analizinde özdeğer (eigen value) incelemesi sonucu 4 faktör grubunun ele
alınabileceği görülmüştür. Faktör gruplarının sınıflandırılmasında ve değerlendirilmesinde
varyasyonun bütün faktörlerde maksimize olmasını sağladığı için “rotasyon varimax”
seçilmiştir. Özdeğeri 1’den daha büyük ve minimum yükleme büyüklüğü 0.50 kriteri
kullanılmıştır. Analiz sonucu ortaya konulan dört faktör hizmet kalitesindeki toplam
varyansın % 62,2’sini açıklamaktadır. Yapılan faktör analizi sonuçlarına göre ilk faktör
katılımcı/süreç faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır ve toplam varyansın % 24
açıklamaktadır. Dolayısıyla hizmet kalitesi boyutları içerisinden öne çıkan boyut katılımcı /
süreç

boyutu olarak bulunmuştur. İkinci önemli faktör ürün / fiyat faktörü olarak

bulunmuştur ve toplam varyansı açıklama oranı % 16’dır. Üçüncü faktör dağıtım /
tutundurma şeklinde ortaya çıkmıştır ve toplam varyansı açıklama oranı % 12 olarak
bulunmuştur. Dördüncü faktör, fiziksel ortam faktörü toplam varyansı %10 civarında
açıklamaktadır. Diğer bir ifadeyle, hizmet kalitesinin müşteriler tarafından yüksek algılanması
için önem verilmesi gereken pazarlama karması elemanları sırasıyla, kaıtlıkmcı/süreç,
ürün/fiyat, tutundurma/dağıtım ve fiziksel ortam olarak gösterilebilir.
Sonuç olarak, Multinominal Lojistik Regresyon analizi sonuçları ile Faktör analizinin
sonuçları birbirine yakın olduğu görülmüştür. Analiz çıktılarına dayanarak, Kırgızistan’da
hizmet

pazarlamasının

‘7P’si

tam
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anlaşılmamaktadır. Önemli olan pazarlama karması elemanları olarak fiyat, tutundurma ve
süreç faktörleri görülmektedir.
H 5:

Beklenen ile algılanan hizmet kalitesi tüketicilerin demografik özelliklerine göre farklılık

göstermektedir.

Tüketicilerce beklenen ve algılanan hizmet kalitesi tüketicilerin demografik özelliklerine göre
anlamlı fark gösterip göstermediği, 0.05 önem seviyesinde tek yönlü varyans analizi ile test
edilmiştir.
Yapılan test sonuçlarına göre tüketicilerin bulunduğu bölgelere göre algılamalar arasında
anlamlı fark (sig. = .054 > .05) yoktur. Ancak beklentiler arasında anlamlı farklılık tespit
edilmiştir (sig. = .000 < .05). Beklenen hizmet kalitesi bazında anlamlı farklılıklar, Bişkek ile
Oş şehri, Bişkek ile Narın bölgesi, Oş şehri ile Çüy, Isıkköl ve Batken bölgeleri, Çüy ile
Narın, Isıkköl ile Narın bölgeleri arasında olduğu görülmektedir.
Beklenen (sig. = .012 < .05) ve algılanan (sig. = .017 < .05) hizmet kalitesi tüketicilerin yaş
gruplarına göre de farklılık göstermektedir. Yaş grupları alt sınıflardan üst sınıflara doğru
ilerledikçe hizmet kalitesinden beklentiler ve algılama ortalamaları artmaktadır.
Tüketicileri yaş ve bölgeler dışındaki diğer demografik özelliklerine (cinsiyet, medei durum,
eğitim, uğraş alanı, gelir seviyesi vb.) göre farklılık bulunmamıştır.
Bulguların Değerlendirilmesi
Kaliteli hizmet üretimi çağdaş pazarlama anlayışını gerektirmektedir. Hizmet kalitesinin
iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapabilmek için durumun tespit edilmesi gereklidir.
Yapılan araştırmanın bulgularına göre, Kırgızistan’ın GSM sektöründe sunulan iletişim
hizmeti genel olarak müşterilerin beklentilerini karşılamamaktadırlar. Hizmet kalitesinin
boyutları olarak tanımladığımız pazarlama karması elemanları bazında baktığımızda en çok
açık fiyat, süreç ve tutundurma ile ilgili olduğu görülmüştür. Fiyat, gelir seviyesinin düşük
olduğu bir ortamda tabii ki çok önemlidir. Açık uçlu sorularda da fiyatla ilgili yanıtlar
genellikle yer almıştır ve fiyatların yüksek olması, verilen hizmete değer bir fiyat politikasının
olmaması görüşü çoğu katılımcının paylaştıkları görüştür. Diğer taraftan, tüketicilerin başka
operatöre geçme konusunda kararsız, yani her an olabilir konumunda olması, sektörde faaliyet
gösteren işletmelerin müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, dolayısıyla pazarlama konusunda
daha çok önem vermelerini zorunlu kılmaktadır.
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Sektörde faaliyet gösteren işletmeler üç grupta toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu işletmelerin
hizmet kalitesi arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, şirketlerin
pazarlama anlayışı, kalite yönetimi bakımından farklı düzeylerde olduğu görülmektedir.
Pazarın sınırlı olduğu bir ortamda, işletmelerin pazar paylarını arttırabilmeleri için, müşteri
sadakatini kazanmaları zorunludur. Bu da ancak, kaliteli hizmet ile mümkün olacaktır.
Hizmet kalitesini belirleyen unsurlar literatürde daha çok fiziksel ortam, hizmeti sunan
personelin davranışları, işletmenin imajı gibi faktörlerin ön planda olduğu görülürken,
Kırgızistan şartlarında, iletişim sektöründe önemli faktörler olarak fiyat, tutundurma, süreç
faktörleri belirlenmiştir. Ancak, Kırgızistan’da faaliyet gösteren işletmeler pazarlamaya daha
fazla önem vermelidirler ve pazarlama karması elemanlarını bütünleşik bir yaklaşım
içerisinde uygulamalıdırlar. Pazarlama karması algılanan hizmet kalitesini büyük oranda
açıklamaktadır.
Beklenen ve algılanan hizmet kalitesi tüketicilerin yaş özelliklerine ve bulundukları bölgelere
göre farklılık göstermektedir. Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesinde yaş özellikleri daha
fazla dikkate alınmalıdır. Bölgeler bazında bulunan farklılıklar, daha çok tüketicinin kişisel
özelliklerinden kaynaklandığını göstermektedir. Diğer bir ifade ile, aynı olaylara başkentte
oturan bir tüketici ile kırsal kesimde oturan birisinin bakış açılarının farklı olması beklenen bir
sonuçtur.

Sonuç ve Öneriler
Kırgızistan GSM sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama anlayışını tam olarak
benimsemedikleri ortaya çıkmaktadır. Sektörün genel olarak etkinliği, sektörde faaliyet
gösteren

işletmelerin

uzun

dönemli

başarıları

ancak

kaliteli

hizmet

sunmakla

gerçekleşebilecektir.
Bu doğrultuda elde edilen bulgulara dayanarak, sektörle doğrudan ilgilenen devlet
kurumlarına, işletme yöneticilerine ve bu alanda bundan sonra yapılacak bilimsel çalışmalara
yönelik olarak öneriler geliştirilebilir.
İlgili devlet kurumları ulusal ve uluslarasarası kalite standartlarının işletmeler tarafından
uygulanması, sektörde serbest rekabet koşullarının oluşturulması, tüketici haklarının
korunmasına yönelik hukuki altyapının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını sürdürmelidir.
GSM sektöründe hala kamuoyuna sunulmuş bulunan hizmet kalitesi ile ilgili kuralların bir an
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önce yürürlüğe girmesi, işletmelerin kalite standartlarını benimsemeleri ve uygulamaları
teşvik edilmelidir.
İşletme yöneticileri kısa süreli kar peşinde koşmaktan vazgeçmelidir. Müşteri memnuniyetini
esas alan anlayışın bir kurum kültürüne dönüşmesi yönünde çalışmalar yapmalıdırlar. Hizmet
kalitesi, pazarlama ve diğer tüm işletme faaliyetleri ile ilgili kararların pazarlama
araştırmalarından elde edilen sağlam bilgilere dayandırmalıdırlar. Yani, araştırmaya önem
verilmeli ve araştırma giderlerine yatırım olarak bakılmalıdır. Pazarlama karması içerisinden
fiyatla ilgili düzenlemelerde mümkün olduğu kadar müşteri odaklı olmaya, fiyat politikasının
istikrarlı olmasına özen göstermelidir. Müşterileri şikayetleri hızlı ve düzenli olarak
değerlendirilmeli ve müşteriye hizmeti doğrudan sunan personele önem verilmelidir. Bu
bağlamda, insan kaynakları yönetiminin son gelişmeleri takip edilmeli, çalışanlara iç müşteri
gözüyle bakılmalıdır. Bu konuda daha detaylı bir araştırma mecvut ve potansiyel müşteri
kitlesi üzerinde yapılarak, hizmet kalitesine ilişkin içsel standartlar oluşturulmalıdır.
Kırgızistan’ın GSM sektörünün verileriyle yapılan saha çalışmasının yöntemi başka sektörler
için de uygulanabilir. Bilindiği gibi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetine ilişkin sorunlar
ülkemizde birçok devlet ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının gelişmesine engel olmaktadır.
Sonuç olarak, pazarlama ve kalite anlayışı sadece bir ürünün veya bir işletmenin değil, genel
olarak toplum hayatının kaliteli olmasını, toplumun mutlu olmasını amaçladığını
belirtmeliyiz.
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Müşterilerin Mobil Reklâmcılığa Karşı Tutumları: Kuzey Kıbrıs’ta Üniveriste
Öğrencilerine Yönelik Uygulama
Prof. Dr. Halil Nadiri ve Doç. Dr. Mustafa Tümer
Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme Bölümü
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Özet
Günümüzde cep telefonları gibi mobil araçların hızla yaygınlaşması, genelde tüm iş hayatını,
özelde de pazarlama araç ve yöntemlerini doğrudan etkilemektedir. Mobil reklâmcılık,
pazarlama için yeni bir iletişim kanalı olarak ortaya çıkarmıştır. Cep telefonları ile çoğunlukla
kısa mesaj reklâmcılığı yapılmaktadır. Yapılan literatür değerlendirmesi sonucunda mobil
reklâmcılığa karşı hedef kitlenin tutumunu belirleyen unsurların mesaj içeriğini oluşturan
eğlendirme, bilgilendirme, sinirlendirme ve güvenirlilik ile birlikte rekalam değeri algılaması
olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla oluşturulan kavramsal model Kuzey Kıbrıs’ta üniversite
öğrencileri üzerinde test edilmiştir. Faktör analizi, mesaj içeriğini oluşturan dört boyutun
Kuzey Kıbrıs’ta üniversite öğrencileri içinde geçerli olduğunu ortaya koymaktadır. Çoklu
regresyon analizi sonucunda üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılığa karşı tutumları ile
eğlendirme, bilgilendirme, güvenirlilik ve reklâm değeri arasında istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada yürütülen hipotez analizleri üniversite
öğrencilerinin reklâm değeri algılamaları ve mobil reklâmcılığa karşı olan tutumlarının
cinsiyete göre farklılık göstermediği de ayrıca tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobil Reklâmcılık, Tutum, Üniversite Öğrencileri, Kuzey Kıbrıs.
Consumers Attitude toward Mobile Adevertising: An Application among University
Students in North Cyprus
Abstract
The rapid expansion of the use of mobile phones has created new delivery platforms to both
marketers and advertisers. As the popularity of mobile devices increases, Short Messaging
Service (SMS) has become more important to access potential customers. According to
literature review customer attitude towards mobile advertising depend on message content and
advertising value. The characterisitics of message content is base on four dimensions which
are entertainment, informativeness, irritation and credibility. The conceptual model is tested
on university students in North Cyprus. Factor analysis results confirm the dimensionality of
four dimensions in original study for North Cyprus. Multi regression analysis shows that
“entertainment”, “informativeness”, “credibility” and “advertising value” are dimensions that
have impact on university students’ attitude toward mobile advertising. Also hypotheses
results confirm that student’s perceptions toward advertising value and attitudes toward
mobile advertising don’t vary according to their gender.
Keywords: Mobile Advertising, Attitude, University Students, North Cyprus.
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Giriş
Günümüzde teknolojideki sürekli gelişme teknolojik uygulamalara genişlik ve zenginlik
katmak yanında yeni teknolojileri ticari açıdan kullanmak isteyen işletmelere yeni fırsatlar da
sunmaktadır (Haghirian ve Madlberger, 2006). Teknolojik yenilikler pazarlama fırsatları da
yaratmaktadır. Bunun bir sonucu olarak teknolojinin yarattığı ivemenin etkisi ile pazarlama
karması içerisinde yer alan tutundurma faaliyetlerinin bir elemanı olan reklâm uygulamaları
teknolojik gelişmelerden en üst seviyede yararlanarak hedef kitleye ulaşmaya çalışmaktadır.
“Online Reklâmcılık” içerisinde arama motoru reklâmları, görsel reklâmlar, ve mobil
reklâmlar teknolojinin etkisi ile son dönemde yaygın olarak kullanılan reklâm mecraları
olarak karşımıza çıkmaktadırlar. “eMarketer” tarafından 2011 yılında yayınlanan son rapora
göre online reklâmcılık pazarı hızla büyümektedir. Raporun ortaya koyduğu araştırma
sonuçlarına göre 2011 yılı sonunda online reklâm pazarının 31 milyar dolara ulaşması
beklenmektedir. Geçtiğimiz yıla göre %100'e yakın bir artış gerçekleşse de, mobil reklâmcılık
online reklâm pazarının henüz sadece yüzde 2.5'ini oluşturmaktadır. Şimdilik emekleme
aşamasında olmasına rağmen, mobil reklâmların farklı uygulamalara ve büyüme hızına sahip
olması pazarda özellikle e-posta pazarlamasından doğan boşluğu dolduracağı görünmektedir.
Mobil reklâmcılık, pazarlama için yeni bir iletişim kanalı olarak ortaya çıkmıştır. Mobil
iletişim teknolojilerinin kullanılması sayesinde müşteri ilişkileri ve iletişimi yönünden yaratıcı
bir çok mobil pazarlama faaliyetleri ortaya çıkmaktadır (Vankatesh vd., 2003). Birçok ülkede
müşterilerin mobil iletişim araçlarını benimsemeleri, Internet kullanımının da ötesine
geçmiştir (Perlado ve Barwise, 2005). Bu bağlamda mobil araçların hızla yaygınlaşması,
genelde tüm iş hayatını, özelde de pazarlama araç ve yöntemlerini doğrudan etkilediği tespit
edilmektedir (Muk, 2007). Pazar araştırma firması Berg Insight'ın 2011 yılı raporuna göre,
mobil reklâmcılığın önümüzdeki 5 yılda 8 kat büyümesi beklenmektedir. Küresel reklâm ve
medya dünyasının entegre bir parçası haline gelen mobil platformlar, pastadaki payını hızla
artırmaktadır. Berg Insight'ın 2011 yılı raporuna göre 2015 yılına gelindiğinde mobil reklâm
ve pazarlamanın toplam dijital reklâm içindeki payı % 15.7'ye yükselmesi öngörülmektedir.
Tüm reklâm pazarı içinde de mobil platformların payının 2015 yılında %3.4’e ulaşması
beklenmektedir. Inmobi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, mobil cihazlardan
gerçekleştirilen reklâm gösterimi devamlı artış göstermektedir. Akıllı telefonların ve tablet
cihazların kullanım oranının yükselmesi ile artan mobil reklâm gösterimlerinde Türkiye,
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reklâm gösterimi oranı ile Avrupa listelerinin başlarında yeraldığı aynı araştırma sonuçları
sonucunda tespit edilmiştir. InMobi’nin 2011 yılı araştırmalarına göre mobil reklâm gösterim
oranlarında Avrupa genelinde en hızlı büyüyen üç ülke %23′lük gösterim oranı ile İngiltere,
%12.1′lik gösterim oranı ile Almanya , ve %8.8′lik gösterim oranı ile İspanya olarak
belirlenmiştir. Türkiye %5.5′lik reklâm gösterim oranı ile, İsviçre, İtalya ve Rusya’yı geride
bırakmıştır.
Yukarıda belirtilen veriler ve gelişmeler oldukça dikkat çekicidir. Mobil reklâmcılığın diğer
geleneksel yöntemlere göre hedef kitleye ulaşma ve etkileme açısından çok daha ümit verici
bir mecra olduğu öne sürülmektedir. Mobil reklâmcılığın gün geçtikçe önem kazanmasının ve
yükselen potansiyelinin en önemli nedenleri tüketicilerle işletmeler arasında hızlı, kolay, ucuz
ve etkili iletişim ve etkileşim sağlamasıdır (Usta, 2009). Mobil reklâmcılık yer ve zaman
ayrımı yapmaksızın kişisel mesajları istenen tüketicilere iletebilmekte ve tüketicilerde
ilgilendikleri bilgilere kolayca ulaşabilmektedirler (Carroll, Barnes ve Fletcher, 2007;
Haghirian, Madlberger ve Tanuskova, 2005). Mobil reklâmları, geleneksel ve Internet
reklâmlarından ayıran en önemli özellik, kişiselleştirilmiş reklâm mesajları içermesidir. Bu
özellikte reklâm etkinliğini artırmaktadır. Mobil reklâmların, geleneksel medya reklâmlarının
çoğu ile karşılaştırıldığında, tüketici isteklerine uygunluk ve tüketicilerle ilişkileri geliştirme
bakımından daha üstün olduğu tespit edilmiştir (Xu, Liao ve Li, 2008). Söz konusu özellikleri
nedeniyle işletmeler mobil reklâmcılığı bütünleşik pazarlama iletişim stratejisinin bir parçası
olarak kabul etmeye başlamışlardır (Okazaki ve Taylor, 2008). Bu nedenle reklâmcılık
endüstrisi, mobil teknolojileri hedef kitleye ulaşabilmek için nasıl daha etkin kullanabileceği
hususuna yoğunlaşmaktadır. Mobil reklâmcılığı daha iyi anlamak, bu tür reklâmcılığı daha
etkin kullanmak açısından kritik bir durum içermektedir. Özellikle tüketicilerin cep telefonları
ile ulaşan reklâmları nasıl algıladığı ve bu mesajlara karşılık vermelerini etkileyen faktörlerin
tespit edilmesi önem taşımaktadır. Ancak, bu hususlarla ilgili olarak mobil teknolojisi
uygulamalarının pazarlama faaliyetleri içerisinde başarılı bir şekilde nasıl bütünleştirileceği
çok az bilinmekte ve bu alanda literatürde önemli eksiklerin olduğu çeşitli araştırmacılar
tarafından ortaya konulmaktadır (Balasubramanian, Peterson ve Jarvenpaa, 2002; Tsang,
2004; Okazaki, 2004; Leppäniemi ve Karjaluoto, 2005; Haghirian ve Madlberger, 2006).
Literatürdeki genel eksiklik yanında, Kuzey Kıbrıs’ta da bu yönde yapılan her hangi bir
çalışma mevcut değildir. Özellikle üniversite öğrencilerinin, yüksek öğrenimde geçen yıllarda
oluşan fikir ve tercihleri yaşamları boyunca onların kararlarını etkilemektedir. Geleceğin
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müşterileri olarak kabul edilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden üniversite
öğrencilerini hedef alan kurumların bu müşterilerin davranışlarını ve tutumlarını doğru olarak
tespit etmek sureti ile uzun soluklu bir ilişkiyi hedeflemeleri uygun olacaktır. Bu bağlamda
“yüksek öğrenim adası” teması ile hareket eden Kuzey Kıbrıs’ta toplam altı üniversitede
40,000’i aşkın öğrenci öğrenim görmektedir. Ekonomiye katma değer yaratma açısından en
önemli sektör konumunda olan üniversitelerde eğitim gören öğrenciler kısa mesaj reklâmcılığı
açısıdan kurumların hedef kitlesini oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı,
Kuzey Kıbrıs’taki üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılık kapsamında kısa mesaj
reklâmcılığına karşı tutumlarını belirlemektir. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıda belirtilen
hususlar araştırılmaya çalışılacaktır.
- Genç tüketicilerin (üniversite öğrencilerinin) mobil reklâmcılığa karşı olan tutumlarını
belirleyen faktörleri tespit etmek,
- Öğrencilerin cinsiyet özelliklerine göre tutumlarında değişiklikleri orataya koymak.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öne sürülecek önerilerin mobil reklâmcılığı kullanmak
isteyen işletmelerin, genç tüketicilerin mobil telefonları bir reklâm aracı olarak nasıl
algıladıkları ve değerlendirdiklerini anlayabilme ve uygun stratejileri geliştirebilmelerine
katkı koyması hedeflenmektedir.
Mobil Pazarlama ve Mobil Reklâmcılık
Mobil

iletişim

teknolojisindeki

gelişmeler

geleneksel

iletişim

yöntemlerinde

gerçekleştirilemeyecek bir çok fırsatı da beraberinde sunmaktadır (Pousttchi ve Wiedemann,
2007). Rekabetin her geçen gün arttığı günümüzde işletmeler farklı yöntemler ve iletişim
methodları kullanarak tüketicilerer ulaşmaya, onları etkilemeye ve uzun soluklu bir ilişki
kurmayı hedeflemektedirler. Bu bağlamada mobil pazarlama “değer yaratmak amacı ile
malların, hizmetlerin ve fikirlerin tutundurulmasını sağlayacak kişisel bilgilerin, interaktif
telsiz medya kullanılarak yerinde ve zamanında tüketicilere ulaştırılması” (Haghirian,
Madlberger ve Tanuskova, 2005; Usta, 2009) olarak tanımlanmaktadır. Mobil pazarlamada
mesajın hedef kitleye iletilmesinde mobil telefonlar başta olmak üzere mobil araçlar
kullanılmakta olup aralarında önemli bir ilişki söz konusundur. Mobil pazarlamada mobil
telefonların önemli olmasının nedenleri (Yuan and Cheng, 2004); (a) müşterilerin mobil
telefonlarını her zaman, her yerde yanında taşıması, (b) her zaman iletişime açık olması, (c)
müşterilerle bire bir iletişim kurulmasının daha fazla ilgi çekmesi, (d) müşterilerin gönderilen
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mesajları kaydederek daha sonra cevaplayabilmesi, (e) müşterilerle bire bir sesli ve görüntülü
iletişim kurma imkanı vermesi, ve (f) müşteriler için uygunluk ve işletmeler açısından etkinlik
sağlaması olarak sayılabilir.
Reklâm çağdaş pazarlama anlayışı içerisinde işletmelerin hedef müşterilerle satış ve ilişki
yönlü iletişim kurmak amacı ile kullandıkları pazarlama iletişim aracı konumundadır. Mobil
araçlar aracılığı ile yapılan reklâmlar ise interaktif telsiz medya kullanılarak mal ve
hizmetlerle ilgili tutundurma amaçlı reklâm mesajlarının tüketicilere iletilmesi olarak
tanımlanmaktadır (Haghirian ve Madlberger, 2006). Mobil reklâmlar özelliklerine göre üç
gruba ayrılmaktadır; SMS (Short Message Services/ Kısa Mesaj Hizmeti), MMS (Multimedia
Messaging Service/ Çoklu OrtamMesajlaşma Hizmeti), ve Bluetooth kullanılarak yapılan
reklâmlar (Barutçu ve Göl, 2009). Yaygın olarak mobil reklâmcılıkta mesajlar kısa mesaj
hizmetleri aracılığı ile iletilmektedir (De Reyck ve Degraeve, 2003).
Kavramsal Model ve Hipotezlerin Oluşumu
- Mobile Cihazlar Aracılığı ile Yapılan Reklâmlar Karşı Tutum
Mobil cihazlar aracılığı ile yapılan reklâmların müşterilerle daha etkileşimli ve bağlayıcı
ilişkilerin oluşmasına yaptığı katkıdan dolayı ilişki pazarlaması çabalarına da hız kattığı kabul
edilmektedir (Çakır vd., 2010). Gerek perakendeciler gerekse üreticiler açısından önemli bir
pazarlama aracı olan mobil reklâmaların yaygınlaşması GSM operatörleri açısından da önemli
bir gelir kaynağı yaratmaktadır (Okazaki ve Taylor, 2008).
Reklâm değeri reklâmın etkinliğini ölçmek amaçlı olup, tüketicilerin işletmelerin iletişimle
ilgili çabalarına yönelik memnuniyet endeksi olarakta kabul görmektedir (Haghirian ve
Madlberger, 2005). Değer, bir şeyin kendi kıymetinin yansıması ve aynı zamanda onu elde
etmenin sonucunda oluşan tecrübenin yansıması olarak açıklanmaktadır (Houston ve
Gassenheimer, 1987). Değer, gerek sosyal yaşamda gerekse reklâmlarla ilgili faaliyet, tutum
ve kararlarla ilgili esası oluşturur (Beatty vd., 1985). Ayrıca Haghirian ve Madlberger (2005)
yaptıkları çalışma sonucunda mobil araçlarla yapılan reklâmlarla ilgili yüksek düzeydeki
değer algılamasının müşterilerin mobil reklâmlara karşı tutumlarını olumlu düzeyde
etkilediğini belirtmektedirler. Bu bağlamda aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Reklâm değeri ile mobil reklâmlara karşı tutum arasında anlamlı bir ilişki vardır.
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Reklâmcılıkta en önemli konuların başında reklâmın hedef kitle üzerindeki etkisinin
ölçülmesi gelmektedir (Haghirian ve Madlberger, 2006). Reklâm kampanyalarının etkinliğini
belirleyen bazı unsurlar vardır. Bu unsurların en başında geleni ve inceleneni ise reklâma ve
reklâm mesajına karşı olan tutumdur (Gardner, 1985; MacKenzie ve Lutz, 1989). Mobil
reklâmcılığın yaygın olarak kullanılması sonucunda müşteriler daha fazla sayıda bu tür
reklâm amaçlı mesajlarla karşılaşmakta ve müşterilerin bu tür mesajları kabullenmesinin de
artmakta olduğu tespit edilmiştir (Amberg, Hirschmeier ve Wehrmann, 2004).

Mobil

iletişimde, müşterilerin bu mesajlara karşı olan tutum ve kabulleri gibi konular yeni ve
üzerinde çok fazla çalışmaların olmadığı araştırma alanı olarak kabul görmekte ve yapılan
kısıtlı sayıdaki çalışmaların ise daha fazla teorik bazlı çalışmalar olduğu vurgulanmaktadır
(Merisavo vd., 2007).
Reklâma karşı tutum “belli bir reklâm uyaranına, maruz kalınan belli bir sürede, olumlu yada
olumsuz anlamdaki tepkileriden kaynaklanan ön duruş” şeklinde ifade edilir (MacKenzie ve
Lutz, 1989). Mobil reklâmcılığa karşı tutumların belirlenmesinde yapılan çalışmalar
incelendiğinde bunların daha önce yapılan çalışmaların daha ileriye götürülmesi ve yeni
önerilerin sunulmasına dayandığı tespit edilmektedir. Bu bağlamda Ducoffe (1995, 1996) web
ortamındaki reklâmların değeri ve web ortamındaki reklâmalara yönelik tüketici tutumları
arasındaki ilişkileri incelemiştir. Brackett ve Carr (2001) Ducoffe’nin çalışmalarını geliştirmiş
ve Internet ortamındaki reklâmlarda reklâm değeri ile doğrudan ilişki içerisinde olan dört
öncül (bilgi vericilik, eğlence, rahatsız edicilik, güvenilirlik) tespit etmişlerdir. Tsang ve
arkadaşları (2004) Ducoffe (1996) ve Brackett ve Carr (2001) çalışmalarına dayanarak bilgi
vericilik, eğlence, rahatsız edicilik ve güvenirlililk değişkenlerinin tüketicilerin mobile
reklâmlara karşı olan tutumları üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yapmışlardır.
Bu çalışmanın amacı ise literatür taraması sonucunda tüketicilerin mobile reklâmcılıkta en
yaygın olarak kullanılan kısa mesaj reklâmcılığında mesajın içeriğinide yeralan ve reklâmın
etkinliğini belirleyen dört değişkenin(Ducoffe, 1996; Tsang vd., 2004); “eğlendirme”,
“bilgilendirme”, “sinirlendirme” ve “güvenirlilik”, algılanan reklâm değeri üzerindeki etkisi
ve reklâm değerinin ile birlikte bu değişkenlerin mesajın hedefindeki müşterilerin mobil
reklâma karşı olan tutumları üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik kavramsal modelin
(şekil 1) üniversite öğrencileri üzerinde uygulanmasını hedeflemektedir.
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Mesaj İçeriği

Mobil
Reklamcılığa
Karşı Tutum

Eğlendirme
Bilgilendirme
Sinirlendirme
Güvenirlilik
Reklam Değeri

Cinsiyet

Şekil 1. Kavramsal Model
Bu amaçla geliştirilen hipotezler ve ayrıca cevaplayıcıların cinsiyetlerine göre tutumlarında
değişiklik olup olmadığı yürütülen hipotezler doğrultusunda teste tabi tutulacaktır.
Mobil reklâm etkinliğini belirleyen değişkenlerle literatür taraması sonucunda ortaya
konulmuştur. Bu değişkenlerle ilgili açıklmalar altta verilmiştir.

-

Eğlendirme:

Tüketicilerin mobil reklâmalara karşı tutumlarını belirlenmesine etkin olan değişkenlerden
biri reklâmın eğlendirici özelliğidir (Shavitt vd., 1998). Eğlendirici özelliği doğrultusunda
tüketiciler tarafından veciz ve komik algılanan reklâm amaçlı mesajlar ilgi çeker (McQuil,
1983). Hedef kitlenin eğlence algılmasına göre yapılandırılan mesajlar, tüketicilerin reklâmı
yapılan ürün ve hizmetlere olan aşinalığını artırır (Haghirian, Madlberger ve Tanuskova,
2005). Yapılan çalışmalar sonucunda reklâm mesajının eğlendirici özelliğinin reklâm değeri
üzerinde olumlu etkisi olduğu ve reklâmın değerini artıdığı da tespit edilmiştir (Raney vd.,
2003; Ferrazzi vd., 2003; Haghirian ve Madlberger, 2005). Bu bulgular ışığında aşağıdaki
hipotezler geliştirlmiştir.
H2: Reklâm mesajının eğlendirici özelliği ile reklâm değeri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Reklâm mesajının eğlendirici özelliği ile mobil reklâmlara karşı tutum arasında anlamlı
bir ilişki vardır.

-

Bilgilendirme:

Mobil reklâmlarda yer alan bilginin kalitesinin tüketicinin firma ve ürünleri ile ilgili
algılamaları üzerinde doğrudan etkisinin olduğu vurgulanmaktadır (Usta, 2009). Mobil araçlar
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aracılığı ile iletilen mesajların tüketiciler için doğruluk, zamanlılık ve yararlılık gibi nitel
özelliklere sahip olması gerekmektedir (Siau ve Shen, 2003). Tüketiciler kendilerine iletilen
mesajların kendi ihtiyaçları ile uyumlu (Robins, 2003) ve ilgili (Milne ve Gordon, 1983)
olmasını arzu ederler. Mesajların bilgilendiricilik özelliğinin reklâm değeri ile güçlü bir
şekilde ilgili olduğu beirtilmiştir (Ducoffe, 1995). Aşağıdaki hipotezler literatür taraması
sonuçları doğrultusunda geliştirilmiştir.
H4: Reklâm mesajının bilgilendirme özelliği ile reklâm değeri arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H5: Reklâm mesajının bilgilendiricidirici özelliği ile mobil reklâmlara karşı tutum arasında
anlamlı bir ilişki vardır.

-

Sinirlendirme:

Saygısızlık içerdiği algılanan mesajlar tüketicilerin ilgili reklâma yönelik tutumlarını önemli
ölçüde etkiler (Shavitt vd., 1998). Can sıkıcı, bıktırıcı, incitici, hakaret edici veya aşırı
manipülatif reklâm mesajları tüketicileri sinirlendirebilir (Ducoffe, 1996). Mobile reklâmlar
tarafından iletilen birçok bilgi hedef tüketicinin aklının karışmasına ve bunun bir sonucu
olarak meşgul edici ve bunaltıcı olarak algılanmasına neden olabilmektedir (Stewart ve
Pavlou, 2002). Anlaşılmaz ve istenmeyen mobile reklâmaların neden olduğu sinirlenme,
algılanan reklâm değeri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğu belirtilmektedir (Haghirian
ve Madlberger, 2005). Bu bağlamda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H6: Reklâm mesajının sinirlendirme özelliği ile reklâm değeri arasında anlamlı bir ilişki
yoktur.
H7: Reklâm mesajının sinirlendirme özelliği ile mobil reklâmlara karşı tutum arasında anlamlı
bir ilişki yoktur.

-

Güvenirlilik:

Brackett ve Carr (2011) güvenirliliğin reklâm değeri için önemli ölçüde gerekli olduğunu
belirtmişlerdir. Güvenirlilik, reklâmın inanırlılığı ve açıksözlülüğü ile ilgilidir (MacKenzie ve
Lutz, 1989). Reklâmın güvenirliliği birçok faktörden etkilenmekle birlikte, esas olarak
mesajın kaynağı olan firmanın güvenirliliği ve taşıyıcı mecra ile ilgilidir (Lafferty vd., 2002).
Sonuç olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H8: Reklâm mesajının güvenirlilik özelliği ile reklâm değeri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H9: Reklâm mesajının güvenirlilik özelliği ile mobil reklâmlara karşı tutum arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
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Yukarıda beirtilen değişkenlerin reklâm değeri ve reklâmlara karşı tutumlarının incelenmesi
yanında demografik özelliklerinde algılanan reklâm değeri ve reklâma karşı tutum üzerinde
etkili olabileceği düşünülmektedir. Çalışmanın hedefini oluşturan populasyonun aynı yaş
grubunda ve eğitim düzeyinde olduğu düşünüldüğünde, çalışmada cinsiyet bağlamında
inceleme yapılması kararlaştırılmıştır. Literatür incelendiği takdirde gerek geleneksel, gerekse
Internet ve mobil reklâmcılığa karşı tutumların inceleyen çalışmalarda cinsiyet, tutumu
etkileyen önemli demografik özelliklerden biri olduğu tespit edilmiştir (Wolin ve Korgaonkar,
2003; Dedeoğlu, 2004; Okazaki, 2007). Usta (2009) tarafından üniversite öğrencilerinin kısa
mesaj reklâmcılığına karşı genel tutumlarının cinsiyet açısından farklılık göstermediği sonucu
bulunmuştur. Genelde, erkeklerin kadınlara göre reklâmlara karşı olan tutumlarının daha iyi
olduğu belirtilmektedir (Shavitt vd., 1998). Bu bağlamda cevaplayıcıların reklâm değeri
algılamaları ve mobil reklâmlara karşı olan tutumları arasında cinsiyete göre farklılık olup
olmadığı tespit etmek amacı ile aşağıda belirtilen hipotezler geliştirilmiştir.
H10: Reklâm değerine karşı olan algılama cinsiyete göre farklılık gösterir.
H11: Mobil reklâmcılığa karşı olan tutum cinsiyete göre farklılık gösterir.
Araştırma Yöntemi
Çalışmada kullanılacak anketin hazırlanmasında literatürde mevcut farklı çalışmalardan
yararlanılmıştır. Reklâm mesajının içeriğini ile ilgili boyutlardan bilgilendirme (7 yargı
cümlesi), eğlendirme (5 yargı cümlesi) ve sinirlendirme (4 yargı cümlesi) Ducoffe’nun (1996)
çalışmasından esinlenerek, mesaj içeriği ile ilgili diğer bir boyut olan güvenirlilik (4 yargı
cümlesi) ise MacKenzie ve Lutz’un (1989) çalışmasından esinlenerek hazırlanmıştır. Ankette
tüketicilerin reklâm değeri ile ilgili algılamalarını belirlemek amacı hazırlanan üç yargı
cümlesinden oluşan ölçek Ducoffe’nun (1996) çalışmasından, mobile reklâmcılığa karşı olan
tutumu belirlemek amacı ile sekiz yargı cümlesinden oluşan ölçek ise Alwitt ve Prabhacker’in
(1994) çalışmalarından esinlenerek hazırlanmıştır. Ankette hedef kitleyi oluşturan populasyon
çok uluslu bir yapı taşıdığından hem İngilizce hemde Türkçe anketler kullanılmıştır. Anketin
orijinali İngilizce olup bu çalışma için anket İngilizce ve Türkçe lisanına vakıf sosyal bilimler
alanında çalışan bir akademisyen (yazarlar dışında) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Çevrisi
yapılan anket bir başka akademisyen tarafından İngilizce’ye çevrilerek orijinal anket ile
karşılaştırılmıştır. Otuz bir yargı cümlesine ek olarak ankete cevaplayıcıların demografik
özelliklerini (cinsiyet, eğitim seviyesi, yaş, ailenin gelir seviyesi ve uyruk) belirlemek amacı
ankete sorularda eklenmiştir.
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Yargı cümlelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği (1. Hiç Katılmıyorum, 5. Kesinlikle
Katılıyorum) kullanılmıştır. Çalışma Kuzey Kıbrıs’ın en eski ve tek devlet üniversitesi olan
Doğu Akdeniz Üniversitesinde ana kütleyi temsil eden örneklem üzerinde uygulanmıştır.
Cevaplayıcıların belirlenmesinde kolayda örneklem yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın saha
çalışması 2011 yılının Nisan-Haziran ayları arasında yapılmıştır. Toplam 395 anket dağıtılmış
ve değerlendirme esnasında eksik doldurulan anketlerin çıkartılması sonucunda kullanılabilir
360 anket analize tabi tutulmuştur. Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak
değerlendirilmiştir.

Analiz ve Bulgular
Ankete katılan cevaplayıcıların demografik özellikleri dikkate alındığında %48,3’nün kadın,
%51,7’si ise erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Cevaplayıcılar yaş açısından
incelendiğinde 17-20 yaş arası cevaplayıcıların ankete katılan kitlenin %23,1’ne denk geldiği,
21-24 yaş arası cevaplayıcıların ise kitlenin %42,8’ini oluşturduğu, 25 yaş ve üzeri kişilerin
ise %33,7’sini oluşturduğu tespit edilmiştir. Ankete katılan kişilerin %61,9’u üniversite
eğitimi alırken, %29,2’si yükseklisans, %8.9’u ise doktora eğitimi almaktadırlar.
Katılımcıların aylık aile gelirleri ile ilgili dağılıma bakıldığında ise cevaplayıcıların %25’nin
1500 TL veya altında gelir elde ettiği, %46.9’unun 1501-4000 TL arasında aylık ailevi geliri
olduğunu belirtirken, 4000 TL ve üzerinde aylık ailevi geliri olan cevaplayıcıların ise tüm
cevaplayıcıların %28,1’ini oluşturduğu anlaşılmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin %39,2’si
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, %27,5’i KKTC vatandaşı ve %33,4’ü ise diğer uyruklu
öğrencilerden oluşmaktadır.

Çalışmada tüketicilerin mobile reklâmcılığa karşı tutumların etkileyen ve mesajın içeriğinin
etkinliğini belirleyen ölçek temel birleşenler faktör analizi (principal component factor
analizi) ile varimax rotasyon yöntemi kullanılarak teste tabi tutulmuştur. İstatistiksel sonuçlar
(KMO Örneklem Yeterliliği = 0,903, Bartlett testi = 6917,354, Anlamlılık (Sig.) = 0,000)
uygulanan faktör analiz yönteminin uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre
çalışmada kullanılan 20 yargı cümleli ölçeğin başlangıç özdeğerleri (eigenvalues) birden
büyük olan dört faktörün yeterli olduğuna karar verilmiştir. Özdeğeri birden büyük olan 4
faktör varyansdaki değişmenin 77,475%’ini açıklamaktadır ki bu da kabul edilebilir bir
değerdir. Tablo 1’de dört faktör ve faktör katkıları sunulmuştur. Toplam 360 örnek sayısında
±0,50 faktör katkısının anlamlı olduğu kabul edilmektedir (Stevens, 1992; Hair vd., 1998).
Çalışmada yer alan ölçeğin güvenirliliği Cronbach alfa katsayısı doğrultusunda hesaplanması
sonucunda elde edilen alfa değeri (Cronbach alfa katsayısı = 0,880) tatmin edicidir (Nunally,
1978). Yürütülen faktör analizi orijinal 4 boyutlu ölçeğin KKTC’deki çok kültürlü üniversite
öğrencilerinin mesaj içeriğinin etkinliği ile ilgili uygulamanın orijinal çalışmayı sağladığını ve
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orijinal çalışma içerisindeki dört boyut altında yer alan yargı cümlelerinin de aynı doğrultuda
oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 1’de detaylı olarak ortaya konulan faktör analiz sonuçlarından da anlaşılacağı üzere 1.
faktör “Bilgilendirme” olarak ortaya çıkmış ve anket formu oluşturulurken yararlanılan
kaynaklarda olduğu üzere bu faktör altında yer alan toplam yedi yargı cümlesinden
oluşmaktadır. Bu faktör varyansın %42,401’ni açıklamaktadır. İkinci faktör “Eğlendirme”
olarak oluşmuş ve yine yararlanılan kaynaklarda olduğu gibi aynı beş yargı cümlesinden
oluşmakta olup faktör varyansın %18,192’sini açıklamaktadır. Üçüncü faktör “Sinirlendirme”
olup anket çalışmasında öngörülen aynı dört yargı cümlesinden oluşarak varyansın
%11,013’ini açıklamaktadır. Yapılan analiz sonucunda “Güvenirlilik” 4. faktör olarak ortaya
çıkmakta ve öngörüldüğü doğrultuda toplam dört yargı cümlesinden oluşmaktadır. Bu faktör
varyansın %5,868’ini açıklamaktadır.

Tablo 1. Faktör Analiz Sonuçları
Boyut ve İlgili
Özdeğer
Varyans
Yargı Cümleleri
(%)
F1: Bilgilendirme
8,480
42,401
Mobil-reklâmlar (MR) bilgi için iyi bir kaynaktır.
MR ürün hakkında uygun bilgi sağlar.
MR bilgiyi vakitli sunar.
MR ürün hakkında güncel bilgi için iyi bir kaynaktır.
MR ürün ile ilgili bilgiye hızlıca ulaşılabilirlilik sağlar.
MR ürün ile ilgili bilgi için uygun bir kaynaktır.
MR ürün hakkında eksiksiz bilgi sağlar.
Boyut ve İlgili
Özdeğer
Varyans
Yargı Cümleleri
(%)
F2: Eğlendirme
3,638
18,192
Mobil-reklâmlar (MR) eğlencelidir.
MR zevklidir.
MR hoştur.
MR kullanmak eğlencelidir/zevklidir.
MR heycanlandırıcıdır.
Boyut ve İlgili
Özdeğer
Varyans
Yargı Cümleleri
(%)
F3: Sinirlendirme
2,203
11,013
Mobil-reklâmlar (MR) sinir bozucudur.
MR sinirlendiricidir.
MR aldatıcıdır.
MR şaşırtıcıdır.
Boyut ve İlgili
Özdeğer
Varyans
Yargı Cümleleri
(%)
F4: Güvenirlilik
1,174
5,868
Mobil-reklâmlar (MR) ikna edicidir.
MR objektiftir.
MR inandırıcıdır.
MR güvenilirdir.

Birikimli
varyans (%)
42,401

Güveirlilik
Katsayısı
α = 0,910

Faktör
Katkısı
0.732
0.796
0.735
0.828
0.798
0.810
0.594

Birikimli
varyans (%)
60,593

Güveirlilik
Katsayısı
α = 0,951

Faktör
Katkısı
0.845
0.881
0.846
0.847
0.818

Birikimli
varyans (%)
71,607

Güveirlilik
Katsayısı
α = 0,978

Faktör
Katkısı
0.949
0.966
0.963
0.964

Birikimli
varyans (%)
77,475

Güveirlilik
Katsayısı
α = 0,860

Faktör
Katkısı
0.666
0.717
0.838
0.744

Reklâm mesajının içeriğini oluşturan ve etkinliğini belirleyen dört faktör içerisinde
“Bilgilendirme” en yüksek (3,43) aritmetik ortalamaya sahip faktör olarak karşımıza çıkmakta
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olup bu faktörü sırasıyla “Güvenirlilik (2,95)”, “Eğlendirme (2,90)”, ve “Sinirlendirme
(2,84)” takip etmektedir. Bilgilendirmenin en yüksek ortalamaya sahip olması müşterilerin
mobile reklâm araçları ile iletilen reklâm mesajlarını ürün hakkında uygun, zamanında,
eksiksiz, kaynağa hızlı ulaşama şansı tanıyan ve bilgi ulaşma açısından yararlı olarak
değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. En düşük ortalamaya sahip sinirlendirme de
müşterilerin reklâm mesajlarınin içeriği ile ilgili olarak aldatıcı, şaşırtıcı ve sinirlendirici gibi
yargı cümleleri hakkında net bir kararlarının olmadığı ancak çok olumsuz yönde olmasada
kısmen bu düşüncelere katıldıkları anlaşılmaktadır.

Çalışmanın amacı doğrultusunda reklâm değerinin tespit edilmesi amacı ile toplam üç yargı
cümlesinden oluşmakta olan ölçeğin güvenirliliği için yapılan analiz sonucuna göre Cronbach
alfa katsayısı 0.912 olarak tespit edilmiş ve oldukça tatmin edicidir. Ölçeğin aritmetik
ortalaması 3,26 (St. Sap.=1,23) olarak hesaplanmıştır. Cevaplayıcıların mobil reklâmcılığa
karşı olan tutumlarını tespit etmek amacı ile hazırlanan sekiz yargı cümlesinden oluşmakta
olan çalışmasından uyarlanmıştır. Ölçeğin güvenirliliği için yapılan analiz sonucuna göre
Cronbach alfa katsayısı 0.894 olarak hesaplanmış olup, tatmin edicidir. Ölçeğin aritmetik
ortalaması ise 2,96 (St. Sap.=1,19) dur.
Çalışmada oluşturulan kavramsal modelde yeralan değişkenler arasındaki ilişikin belirlenmesi
amacı ile iki aşamalı analizler yapılmıştır. İlk aşamada değişkenler arasındaki ilişki
korelasyon analizi ile incelenerek mesaj içeriğini oluşturan değişkenlerin reklâm değeri ve
mobil reklâmcılığa karşı tutum ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Tablo 2’den de görüleceği üzere
bağımlı değişken reklâm değeri ile bağımsız değişkenler eğlendirme, bilgilendirme ve
güvenirlilik arasında yapılan korelasyon analizinde aralarında pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü
bir korelasyon (Hair vd., 2000) olduğu tespit edilmiştir.

Diğer bağımsız değişken olan

sinirlendirme ile reklâm değeri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Tablo 2. Korelasyon Analizi Sonuçları
Eğlendirme Bilgilendirme
Eğlendirme

Bilgilendirme
Sinidirleme

1

0,511(**)
0,000

0,511(**)
0,000

1

-0,179(**)
,001

-0.228**
0.000

Güvenirlilik

Sinidirleme

Reklâm Değeri

Tutum

-0,179(**)
,001

0,627(**)
0,000

0,665(**)
0,000

0,611(**)
0,000

-0.228**

0.557**
0.000

0.500**
0.000

0.591**
0.000

-0.044

-0.103

0.403

0.051

-0.0131*
0.013

0.000
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Güvenirlilik
Reklâm Değeri

0,627(**)
0,000

0.557**
0.000

-0.044

0,665(**)
0,000

.500**
.000

-0.103

1

0.681**
0.000

0.701**
0.000

0.681**
0.000

1

0.661**
0.000

0.701**
0.000

0.661**
0.000

1

0.403

0.051
0,611(**)
0.591**
-0.0131*
0,021
0.000
0.013
Tutum
* Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruklu test).
** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-kuyruklu test).

Mobil reklâmcılığa karşı tutumun bağımlı değişken ve reklâm değeri ile mesajın içeriğini
oluşturan dört değişkenin bağımsız değişken olduğu korelasyon analizi yapılmıştır. Sonuçlar
reklâm değeri, eğlendirme, bilgilendirme ve güvenirlilik ile mobil reklâmcılığa karşı tutum
aralarında pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü bir korelasyonun olduğu tespit edilmiştir.
Diğer bağımsız değişken olan sinirlendirme ile mobil reklâmcılığa karşı tutum arasında
negatif yönlü, anlamlı ve zayıf bir korelasyonun olduğu tespit edilmiştir.
İkinci aşama olan çoklu regresyon analizinde reklâm değeri bağımlı değişken, mesaj içeriğini
oluşturan dört boyut ise bağımsız değişken, diğer regresyon analizinde ise mobil reklâmcılığa
karşı tutum bağımlı değişken, reklâm değeri ve mesaj içeriğini oluşturan dört boyut ise
bağımsız değişken olarak kabul edilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur. Çoklu regresyon
analizi sonuçları bağımsız değişken olan dört boyut ile reklâm değeri arasındaki ilişkide
düzeltilmiş R2= 0,557 olarak

tespit

edilmektedir. Bu da mesaj içeriği boyutlarının

müşterilerin mesajın reklâm değeri değerlendirmeleri içerisinde varyansın %56 seviyesinde
açıklandığını

ortaya

koymaktadır. Tüm boyutlar içerisinde eğlendirme, bilgilendirme ve

güvenirlilik istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca bilgilendirme boyutunun

Tablo 4. Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları
Β

β

Anlamlılık

t-değeri

VIF

Eğlendirme

0.211

0.370

0.000*

7.854

1.795

Bilgilendirme

0.047

0.088

0.049*

1.973

1.616

Sinirlendirme

0.001

0.001

0.970

0.038

1.088

Güvenirlilik

0.364

0.400

0.000*

8.194

1.932

Boyutlar
Dört Mesaj İçeriği Boyutu ile
Reklâm Değeri arasındaki ilişki

Düzeltilmiş R2 = 0.557, *p<0.05
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Reklâm Değeri ve Dört Mesaj
İçeriği Boyutu ile Mobil
Reklâmcılığa Karşı Tutum
arasındaki ilişki
Eğlendirme

0.157

0.128

0.009*

2.634

2.107

Bilgilendirme

0.245

0.214

0.000*

4.987

1.634

Sinirlendirme

-0.027

-0.020

0.565

-0.576

1.088

Güvenirlilik

0.662

0.340

0.000*

6.677

2.297

Reklâm Değeri

0.503

0.235

0.000*

4.637

2.284

Düzeltilmiş R2 = 0.595, *p<0.05

mesajın reklâm değeri üzerindeki etkisi diğer iki boyuta göre daha zayıftır. Bağımsız
değişkenler olan reklâm değeri ve mesajın içeriğini oluşturan dört boyut ile bağımlı değişken
mobil reklâmcılığa karşı tutum arasındaki ilişkide düzeltilmiş R2= 0,595

olarak

tespit

edilmektedir. Bu da mesaj içeriğini oluşturan boyutlar ve reklâm değerinin müşterilerin mobil
rekalmcılığa karşı tutumları ile ilgili değerlendirmler içerisinde varyansın %60 seviyesinde
açılandığını ortaya koymaktadır. Tüm boyutlar içerisinde bilgilendirme, eğlendirme,
güvenirlilik ve reklâm değeri istatistiksel olarak anlamlıdır. Güvenirlilik boyutunun
müşterilerin mobil reklâmcılığa karşı olan tutumları üzerinde etkisi diğer anlamlı değişkenlere
göre daha güçlü olduğu ayrıca tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda literatür taraması
doğrultusunda oluşturulan hipotezlerden H1, H2, H3, H4, H5, H8 ve H9 kabul edilirken, H6
ve H7 reddedilmiştir. Yapılan çoklu regresyon anlizleri ile ilgili çoklu bağlantı probleminin
test edilmesi amacı ile VIF değerleri kontrol edilmiş ve elde edilen değerler çoklu bağlantı
problemi olmadığını göstermektedir.
Çalışma içerisinde oluşturulan H10 ve H11 hipotezlerinin test edilmesi amacı ile bağımsız iki
grup arası farkların t-testi (Independent samples t-test) uygulanmış ve sonuçlar tablo 4’te
verilmiştir. Sonuçlardan

da

Tablo 4. Hipotez Sonuçları
Hipotez 1: Reklâm değerine karşı olan algılama cinsiyete göre farklılık gösterir.
t-değeri
p-değeri*
0.112

0.911

Hipotez 2: Mobil reklâmcılığa karşı olan tutum cinsiyete göre farklılık gösterir.
t-değeri
p-değeri*
-1.130

0.259

*p<0.05
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anlaşılacağı üzere cinsiyete göre tüketicilerin reklâm değeri algılamaları ve mobile
reklâmcılığa karşı olan tutumlarında anlamlı bir değişiklik söz konusun değildir. Bu sonuçlar
literatürdeki Usta (2009) ve Haghirian ve Madlberger (2005) bulguları ile uyuşmaktadır.
Sonuç, Öneri ve Uygulamalar
Günümüz rekabet koşullarında avantaj elde etmeye çalışan işletmeler teknolojik gelişmeleri
de takip etmek ve işletme faaliyetlerinde teknolojik yeniliklere yer vermek durumundadırlar.
İstek ve beklentisi değişen ve çeşitlenen müşteri kitlesi karşısında teknolojinin avantajlarının
pazarlama faaliyetlerinde değerlendirilmesinin önemi gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Mobil reklâmcılık sayesinde, tüketicilerle işletmeler arasında hızlı, kolay, ucuz ve etkili bir
iletişim sağlamaktadır. Genelde yer ve zaman ayrımı olmadan, kişisel mesajlar, istenen
tüketicilere iletilebilmektedir. Bu nedenle son zamanlarda artan sayıda işletmenin bu reklâm
türüne tutundurma karması içerisinde yer vermeye başladıkları tespit edilmektedir.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılığa karşı tutumlarını
belirleyen faktörleri belirlemek ve yapılan çoklu regrasyon analizleri doğrultusunda hangi
faktörlerin genç müşterilerin mobil reklâmcılığa karşı olan tutumları üzerinde etkili olduğunu
ve cinsiyete göre tutumlarında değişiklik olup olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan
literature taraması sonunda mobil reklâmcılığa karşı olan tutumun belirlenmesinde mesajın
içeriğinin etkin olduğu ve mesaj içeriğinin dört (eğlendirme, bilgilendirme, sinirlendirme ve
güvenirlilik) boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Mesaj içeriğinin reklâm değer üzerinde de
etkisi olduğu ve tüm bunların müşterilerin mobil reklâmacılığa karşı olan tutumunu belirlediği
literatür taraması sonucunda tespit edilmiştir. Bu amaçla çok uluslu öğrenci yapısı olan
KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde 360 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan
çalışmada mesajın içeriğini belirleyen faktörlerin eğlendirme, bilgilendirme, sinirlendirme ve
güvenilirlik olduğu ve bu dört faktörün toplam varyansı açıklama oranın % 77.48 olduğu
tespit edilmiştir.
Mesajın içeriğini oluşturan dört boyut içerisinde en yüksek artimetik ortalamaya sahip olan
bilgilendirmenin genç tüketiciler için mobil reklâm araçları ile iletilen reklâm mesajlarını ürün
hakkında uygun, zamanında, eksiksiz, kaynağa hızlı ulaşama şansı tanıyan ve bilgiye ulaşma
açısından yararlı bir kaynak olarak değerlendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan
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işletmelerin hedef kitleyi bilgilendirme amaçlı olarak mobil reklâmcılığı kullanmsının önemli
olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.
Yapılan çoklu regresyon analizleri mesaj içeriği boyutlarından özellikle eğlendirme ve
güvenirlilik boyutlarının üniversite öğrencileri için reklâm değeri algılamaları açısından en
anlamlı ve etkili boyutlar olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda işletmeler hedef kitleye
yönelik yapılan mobil reklâmcılık çalışmalarında oluşturulan mesajın genel reklâm değeri
üzerindeki etkisini artımak ve hedef kitlenin iletilen reklâmla ilgili değersel algılamasını üst
düzeye taşıyabilmek amacı eğlendirme ve güvenirlilik boyutlarına odaklanması gerektiği
ortaya çıkmaktadır.
Bir diğer çoklu regrasyon analizi sonuçları irdelendiğinde ise üniversite öğrencilerinin mobil
reklâmcılığa karşı tutumlarını etkileyen ve istatistiksel olarak anlamı olan boyutların
bilgilendirme, eğlendirme, güvenirlilik ve reklâm değeri olduğu tespit edilmiştir. Bu
bağlamada bu tür reklâm araçlarını kullanarak geleceğin önemli potansiyel tüketicilerini
oluşturacak üniversite öğrencilerine ulaşmayı hedefleyen işletmelerin mobil reklâmacılığa
karşı olan tutumları olumlu yönde etkilemek için reklâm içeriğini oluşturan boyutlardan
bilgilendirme, eğlendirme ve güvenirlilik yanında, reklâm değeri algılamalarınında kitlenin
tutumunu belirlememde etken olduğu dikkate almaları gerekmektedir. İşletmeler tarafından
üzerinde çalışılan reklâmlar ve mesaj içeriği oluşturulurken mesajın eğlendirici yönleri,
bilgilendirme amaçlı içerikler, güven ve inandırıcılık hususların özellikle işlenmesi ve reklâm
değeri algılamalarının müşterilerin tutumları üzerinde yaratacağı olumlu etkinin hesaplanması
gerekmektedir. Güvenirlilik boyutunun müşterilerin mobil reklâmcılığa karşı olan tutumları
üzerinde etkisi diğer anlamlı değişkenlere göre daha güçlü olduğu ayrıca dikkate alınarak bu
boyutla ilgili özel çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Sonuç olarak, üniversite öğrencilerinin kısa mesaj reklâmcılığına karşı olumlu tutum
sergileyebilmeleri için, mesajların içeriğinin bilgilendirme, eğlendirme ve güvenirlilik
boyutlarının ön plana çıkarılması, ve bunların yanında olumlu yönde oluşacak reklâm değeri
algılamasınında tutum üzerindeki olumlu etkisi olacağı dikkate alınmalıdır. Bir diğer deyişle,
mesaj içeriği boyutlarından bilgilendirme, eğlendirme ve güvenirlilik ile reklâm değeri
algılamalarının, tümünün üniversite öğrencilerinin mobil reklâmcılığa karşı tutumlarını
olumlu yönde etkileyeceğide elde edilen önemli bir sonuçtur.
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Çalışmada yürütülen hipotez çalışmaları üniversite öğrencilerinin reklâm değeri ile ilgili
algılamaları ve mobil reklâmcılığa karşı olan tutumlarının cinsiyete göre farklılık
göstermediğini ortaya koymaktadır.
Çalışma başta öngörülen amaçlarına ulaşmıştır. Ancak, izin alınarak mobil reklâm
mesajlarının kitleye iletilmesi ve mesajın kaynağı tarafından mesajın alıcılarına yönelik bir
takım ödüller verilmesinin mobil reklâmcılığa karşı olan tutumlar üzerindeki etkisinin tespit
edilmesi ve alınan kısa mesaj sayısının tutum üzerindeki etkisinin tespit edilmesi üzerinde
ileride çalışılacak konuları oluşturmaktadır. Çalışmanın farklı örneklem grupları ve farklı
ülkelerde uygulanması geleceğe yönelik diğer çalışma alanları olarak öngörülmektedir.
Bu çalışmanın Kuzey Kıbrıs’ta ve tek bir üniversitenin öğrencilerine yönelik olması nedeni ile
elde edilen sonuçların genelleştirilmesi mümkün değildir. Ayrıca örneklem seçiminde kolayda
örneklem yönteminin kullanılmış olması çalışma ile ilgili bir başka kısıttır.
Kaynakça:
ALWITT, L. F. ve P.R. Prabhaker, (1994), “Identifying who dislikes television advertising:
not by demographics alone”, Journal of Advertising Research, Vol. 34, No.6, s.17-29.

AMBERG, M., M. Hirschmeier ve J. Wehrmann, (2004), "The Compass Acceptance Model
for the Analysis and Evaluation of Mobile Services", International Journal of Mobile
Communications, Vol. 2, No. 3, s.248-259.
BALASUBRAMANIAN, S., S. Peterson, ve S.L. Jarvenpaa, (2002), “Exploring the
implications of m-commerce for markets and marketing”, Journalof the Academy of
Marketing Science, Vol.30, No.4, s.348-361.
BARUTÇU,

S.

ve

M.Ö.

Göl,

(2009),

“Mobile

reklâmlar

ve

mobile

reklâmaraçlarınayöneliktutumlar” KMU İİBF Dergisi, Sayı 11, s.24-41.
BEATTY, S. E., L. R. Kahle, P. Homer ve M. Shekar, (1985), “Alternative Measurement
Approaches toConsumer Values: The List of Values and the Rokeach Value
Survey”,Psychology and Marketing, Vol.2, No.3, s.181 - 200.
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 285

BRACKETT, L. K.ve B. N. Jr. Carr, (2001), “Cyberspace Advertising vs. Other Media:
Consumervs. Mature Student Attitudes”, Journal of Advertising Research, Vol.45, No.5, s.2332.
ÇAKIR,

F.,

M.

Çakır

ve

T.E.

Çiftçi,

(2010),“Tüketicilerin

SMS

reklâmmesajlarınayöneliktutumvedavranışları”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,
Yıl 2, Sayı 1, s.27-35.
CARROKK, A., S.J. Barnes ve K. Fletcher, (2007), “Consumer perceptions and attitudes
towards SMS advertising: recent evidence from New Zealand”, International Journal of
Advertising, Vol.26, No.1, s.79–98
DE REYCK, ve Bve Z. Degraeve, (2003), “Broadcast scheduling for mobile advertising”,
Operations Research, Vol.51, No.4, s.509-518.
DEDEOĞLU, A. O., (2004), “The Symbolic Use of Mobile Technology Among Turkish
Consumers”, Journal of Euro-Marketing, Vol.2, No.3, s.143 - 162.
DUCOFFE, R. H, (1995), “How consumers assess the value of advertising”, Journal of
Current Issues and Research in Advertising, Vol.17, No.1, s.1-18.
DUCOFFE, R. H. (1996), “Advertising value and advertising on the web”, Journal of
Advertising Research, Vol. 36, s.21-36.
FERRAZZI, K., J. ChenveZ. Li, (2003),“Idea: playing games with customers”,
HarvardBusiness Review, Vol. 81, No. 4, s. 21.

GARDNER, M.P, (1985), "Does attitude toward the ad affect brand attitude under a brand
evaluation set?”, Journal of Marketing Research, Vol.22, s.192-198.
HAGHIRIAN, P, ve M. Madlberger, (2005), “Consumer Attitude Toward Advertising Via
Mobile Devices – An Empirical Investigation Among Austrian Users”, Proceedings of the
European Conference on Information Systems, Regensburg, Germany.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 286

HAGHIRIAN, P., M. Madlberger, ve A. Tanuskova, (2005), “Increasingadvertising value of
mobile marketing-an empirical study of antecedents”, Proceedings of the 38th Hawaii
International Conference on System Sciences.

HAGHIRIAN, P., ve M. Madlberger, (2006) "Cross-Cultural Perceptions of Advertising via
Mobile Devices - Some Evidence from Austrian and Japanese Students", Proceedings of the
14th ECIS 2006 Conference, June 2006, Göteborg, Sweden.

HAIR, J.F., R.P. Bush, ve D.J. Ortinau, (2000), Marketing Research: A practical approach
for the new millennium, McGraw-Hill Int. Edition, Singapore
HOUSTON, F. S. ve J. B. Gassenheimer, (1987), “Marketing and Exchange”, Journal of
Current Issues and Research in Advertising, Vol. 51, s.3 - 18.
KOTCH, M., (2001), ‘It ain’t all about the money: the mobile marketing opportunity, Part
III”, Insight, Wireless Ad Watch.
LAFFERTY, B. A., R. E. Goldsmith ve S. J. Newell, (2002), “The dual credibility model:
The influence ofcorporate and endorser credibility on attitudes and purchase intentions”,
Journal of Marketing Theory and Practice, Vol. 10, No. 3, s.1-12.

LEPPANIEMI, M., ve K. Heikki, (2005),"Factors Influencing Consumers' Willingness to
Accept Mobile Advertising: A Conceptual Model", International Journal of Mobile
Communications, Vol.3, No.3, s. 97-213.
MACKENZIE, S. B. ve R. L. Lutz, (1989), “An empirical examination of the structural
antecedents ofattitude toward the ad in an advertising pretesting context”, Journal of
Marketing, Vol.53, s.48-65.
McQUAIL, D. (1983), Mass Communication Theory: An Introduction, Sage Publication,
London.

MERISAVO, M., S. Kajalo, H. Karjaluoto, V. Virtanen, S. Salmenkivive ve M. Raulas,
(2007), “An Empirical Study of the Drivers of Consumer Acceptance of Mobile Advertising”,
Journal of Interactive Advertising, Vol. 7, No.2, s. 41-50.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 287

MILNE, G. ve M. E. Gordon, (1993), “Direct Mail Privacy - Efficiency Trade-Offs within an
Implied Social Contract Framework”, Journal of Public Policy & Marketing, Vol.12, No.2,
s.206 - 216.
MUK, A., (2007), “Consumers’ intentions to opt in to SMS advertising: A cross-nationalstudy
of young Americans and Koreans”, International Journal of Advertising, Vol.26, No.2, s.176198.
OKAZAKI, S, (2004), “How Japanese consumers perceive wireless ads? A multivariate
analysis”, International Journal of Advertising, Vol.23, s.429-454.
OKAZAKI, S., (2007),“Exploring gender effects in a mobile advertising context: on
theevaluation of trust, attitudes, and recall”,Sex Roles, Vol. 57, s. 897-908.
OKAZAKI, S.ve C.R. TAYLOR, (2008), “What is SMS advertising and why do
multinationals adopt it? Answers from an empirical study in European markets”, Journal of
Business Research, Vol. 61, s.4-12.
PAVLOU, P. A. ve D. W. Stewart, (2000), “Measuring the Effects and Effectiveness of
Interactive Advertising: A Research Agenda”, Journal of Interactive Advertising, Vol.1, No.1,
s.62-78.

PERLADO, V. R. ve P. Barwise, (2005), "Mobile Advertising: A Research Agenda",
Advertising, Promotion and New Media, M.E. Sharp, New York.
POUSTTCHI, K. ve D.G. Wiedemann, (2007),“Success Factors in Mobile Viral Marketing: A
Multi-Case Study Approach”,Proceedings of the 6th International Conference on Mobile
Business (ICMB 2007), Computer Society Press, Toronto, Ontario, Canada.
RANEY, A. A., L. M. Arpan, K. Padhupative D. A. Brill, (2003), “At the movies, on the
Web: Aninvestigation of the effects of entertaining and interactive Web content on site and
brand evaluations”, Journal of Interactive Marketing, Vol.17, No.4, s.38-53.
ROBINS, F, (2003), “The Marketing of 3G”, Marketing Intelligence & Planning, Vol.21,
No.6, s.370 - 378.
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 288

SHAVITT, S., P. Lowrey and J. Haefner, (1998), “Public Attitudes Towards Advertising:
More Favourable Than You Might Think”, Journal of Advertising Research, Vol.38, No.4, s.7
- 22.
SIAU, K. ve Z. Shen, (2003), “Building Customer Trust in Mobile Commerce”,
Communications of the ACM, Vol.46, No.4, s.91 - 94.
TSANG, M. M., S.C. Ho ve T. Liang, (2004), “Consumer Attitudes Toward Mobile
Advertising: An Empirical Study”, International Journal of Electronic Commerce, Vol.8,
No.3, s. 65-78.
USTA,

R,

(2009),

“Üniversite

öğrencilerinin

mobil

reklâmcılığa

karşıtutumları”,

DoğuşÜniversitesiDergisi, Vol. 10, No. 2, s. 294-309.
VENKATESH, V., V. Ramesh ve A.P. Massey, (2003), “Understanding usability in mobile
marketing”,Communications of the ACM, Vol.46, No.12, s.53-56.
WOLIN, D. L. ve P. Korgaonkar, (2003), “Web advertising: gender differences in beliefs,
attitudes and behavior”, Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy,
Vol. 13, No.5, s.375-385.
XU, D., S.S. Liao ve Q. Li, (2008), “Combining empirical experimentation and
modelingtechniques: a design research approach for personalized mobile advertising
applications”, Decisions Support Systems, Vol. 44, s.710-724.
YUAN, S. T. ve C. Cheng, (2004), “Ontology-based personalized couple clustering for
heterogeneous product recommendation in mobile marketing”, Expert Systems with
Applications, Vol. 26, No.4, s.461-476.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 289

Yükseköğretimde Artan Rekabet ve Üniversitelerin Markalaşması
Yrd. Doç. Dr. Sinan Nardalı
Celal Bayar Üniversitesi
sinannardali@yahoo.com
Prof. Dr. Canan Ay
Celal Bayar Üniversitesi
ayifakatcanan@yahoo.com
ABSTRACT
Intense competition among universities result, branding has become an increasingly topical
issue at high education sector. This emerging literature has indicated that university branding
activities can help the marketing these institutions. This paper presents a systematic review of
literature on branding in high education sector.
Keywords: Branding, Universities, Branding in High Education.
ÖZET
Üniversiteler arasında yaşanan hassas rekabet, bu kuruluşların markalaşmasını giderek önemi
artan bir konu haline getirmiştir. Üniversitelerin markalaşması noktasında yapılan çalışmalar,
markalaşmanın yükseköğretim kuruluşlarının pazarlanmasına yardımcı olabileceğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada da üniversitelerin markalaşması konusunda yapılmış olan önceki
çalışmalar, sistematik literatür taraması şeklinde sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Markalaşma, Üniversiteler, Üniversitelerin Markalaşması.
GİRİŞ
Eğitim sektöründe yaşanan gelişmeler, bir taraftan yerel ve uluslararası nitelikteki eğitim
politikalarının değişmesine neden olurken diğer taraftan da üniversitelerin birer işletme gibi
markalaşması konusunu gündeme taşımıştır. Sayılarının artmasıyla birlikte bu kuruluşlar
arasında yaşanan yoğun rekabet, üniversitelerdeki markalaşma çabalarını, daha önce hiç
olmadığı kadar önemli hale getirmiştir. Her ne kadar günümüzde birçok kişi, üniversiteleri bir
marka olarak değerlendirmeyip onların ticari bir işletme gibi markalaşmasını tuhaf karşılasa
da oluşan bu yeni durum, üniversitelerin daha fazla ilgi çekmek ve yoğun rekabet ortamında
ayakta kalabilmek için yeni stratejiler geliştirmelerini zorunlu kılmıştır.
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Schee (2011), üniversiteler arasında yaşanan yoğun rekabet sonucunda, üniversitelerin
öğrenci ve çalışanlarını birer müşteri gibi görmelerinin ve bu kuruluşların genel yapısıyla
birlikte, eğitim programlarını da öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmelerinin
önemine değinmiştir. Bu noktada Kotler ve Fox (1995), birer yükseköğretim kuruluşu olan
üniversitelerin markalaşmasının, eğitim sektöründe de kabul edilen bir uygulama olduğunu,
Shepherd, (2005), pazarlama faaliyetlerinin farklı sektörlere adapte edilmesi noktasında,
eğitim hizmetlerinin de bundan faydalanmasının önemli bir tartışma konusu olduğunu
belirtmiştir.
Bu bildiri kapsamında bir marka olarak üniversite isimleri ve üniversitelerin markalaşması
konusunda daha önceden yapılmış olan çalışmalar ve bunlardan elde edilen sonuçlar,
sistematik literatür taraması şeklinde sunulmuştur.
Literatür Taraması
Eğitim hizmetlerinin pazarlanmasına ilişkin yapılan çalışmaların sayısı 1990’dan itibaren bir
artış gösterse de 1980’li yıllarda da, işletme bilimi kaynaklı model ve teorilerin kullanıldığı
çalışmalar yapılmıştır. İlk olarak Kotler ve Fox (1985), eğitim hizmetleri pazarlamasını;
“organizasyonel amaçlara ulaşılması noktasında hedef müşterilerle beklenen değişimleri
gerçekleştirmek için kuruluş faaliyetlerinin analiz edilmesi, planlanması, uygulanması ve
kontrol edilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Öğrencileri birer ürün gibi gören bu tanım,
pazarlama literatüründeki “ürün anlayışı aşamasını” anımsatmaktadır. 1990’lı yıllardan sonra
üniversitelerin pazarlanması konusunda yapılan çalışmalarda ise (Mazzarol, 1998; George,
2000; Oplatka, 2002; Parasuraman vd., 2004) üniversitelerin pazarlanması ve markalaşma
konusu, hizmet sektörü açısından ele alınmıştır. Bunzel (2007)’de markalaşma faaliyetleri
çerçevesinde üniversitelerin bilinilirliklerinin artırılmasının onlara önemli avantajlar
sağlayabileceğini belirtmiştir.
Nicholass vd. (1995), 1990’lı yıllardan itibaren MBA programlarında önemli değişiklikler
yapıldığını, eski eğitim programlarının yeniden gözden geçirilerek güncellendiğini, bu
güncellemelerin ardından bu programların pazarlanmasına daha fazla önem verildiğini ve
bunun sonucunda MBA programlarına yönelik talebin artarak devam ettiğini belirtmiştir.
Heslop ve Nadeau (2010), MBA programlarının pazarlanmasına yönelik üniversiteler
arasında yoğun bir rekabet yaşandığını, bu yoğun rekabet ortamında başarılı olmak isteyen
üniversitelerin farklılaşma ve konumlandırma stratejilerini uygulamalarının yerinde olacağını
belirtmiştir.
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 291

Cann ve George (2003)’de üniversitelerin pazarlanması noktasında promosyon faaliyetlerinin
ötesine geçilerek stratejik pazarlama faaliyetleri çerçevesinde farklı öğrenci gruplarına
yönelik bölümlendirme ve konumlandırma uygulamalarının önemine değinmiştir.
Çeşitli çalışmalar (Whelan ve Wohlfeil, 2006; Brookes, 2003; Bulotaite 2003; Punjaisri vd.,
2009) üniversite markalarının gittikçe daha fazla oranda bir işletme markası gibi
yönetilmelerine duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Örneğin Brookes (2003), yükseköğretim
kurumlarının gittikçe birer işletme gibi davrandığını, eğitim veren kuruluşların da neredeyse
hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler gibi, markalaşma ve itibar yönetimi konularının
etkisinde kaldıklarını ortaya koymuştur. Bulotaite (2003)’de,

bir üniversite isminden

bahsedildiğinde, hemen akla imaj, yüzler ve deneyimlere ilişkin konuların geldiğini, bu
nedenle üniversitelerin de işletmeler gibi markalaşması gerektiğini belirtmiştir. Punjaisri vd.
(2009), kimi üniversitelerin, farklılaşmak ve kendilerine yönelik olumlu algılar yaratmak için
önemli miktarlarda para harcadığını, genel olarak bakıldığında; iyi işlenmiş bir marka kimliği,
iyi tanımlanmış bir marka konumlandırması ve iyi kavranmış bir marka kişiliğinin, sıradan
işletmelerde olduğu gibi bu kuruluşların da rakipleri arasından sıyrılarak farklılıklarını
vurgulamalarını mümkün kılabileceğini ortaya koymuştur.
Bennett ve Ali-Chouldry (2007), üniversitelerde markalaşma konusunu; “ilgili kuruluşun,
diğerlerinden farklı yanlarını ortaya koyan, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama aşamasında
mevcut kapasitesini gösteren, eğitim kabiliyetleri hakkında güven oluşturan ve başarılı
öğrencilerin de bu kuruluşa yönelik ilgisini artıran bir unsur” şeklinde tanımlamıştır.
Shepherd (2005), pazarlama faaliyetlerinin farklı sektörlere adapte edilmesi noktasında,
eğitim hizmetlerinin de bundan faydalanmasının önemine değinmiştir. Bu noktada kimi
pazarlama uygulamalarının yükseköğretim sistemine de uygulanmasına ilişkin olarak,
Chapleo (2010), başarılı bir üniversite markasının unsurları; Angulo, Pergelova ve Rialp
(2010), yükseköğretim öğrencileri açısından pazar bölümlendirmesi; Schee (2011), bir
müşteri olarak öğrencilerin marka bağımlılığının yaratılması gibi, konularda çalışmalar
yapmışlardır.
Metodoloji
Sistematik literatür taraması tekniği ilk olarak tıp alanında kullanılmış olsa da, sosyal bilimler
alanındaki çeşitli çalışmalara da uyarlanmıştır. Tranfield vd., (2003) sistematik literatür
taraması yönteminin mevcut literatürü araştırmak suretiyle önemli çıkarımların yapılmasına
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katkı sağlayabileceğini vurgulamıştır. Şekil. 1’de Okoli ve Schabram (2010), tarafından
oluşturulan sistematik literatür taraması yönteminin aşamalarına yer verilmiştir.
Sistematik literatür taramasının uygulanması aşamasında belirli kelimelerin ilgili konuyla
ilişkilendirilerek arama yapılması gerekmekte,

çalışmamız esnasında da “üniversiteler”,

“markalaşma”, “yüksek öğretim” ifadeleri anahtar kelimeler olarak kullanılmıştır. Bu
kapsamda internet üzerinden ulaşılabilen ve bu konunun yoğun olarak işlendiği (The
International Journal of Educational Management, Service Marketing Quarterly, Journal of
Marketing for High Education ve Journal of Educational Administration gibi) dergilerden
yararlanılmış ve araştırma 2000 yılı sonrasında yapılan çalışmalarla sınırlı tutulmuştur.
Şekil 1. Sistematik Literatür Taraması
1. Literatür taramasının amacı
PLANLAMA

2. Protokol ve eğitim
3. Literatür taraması

SEÇİM

4. Tablo oluşturulması

5. Çalışmaların Türü

Kantitatif

Kalitatif

ÇIKARIM
6. Verilerin Çıkarılması

Kantitatif

Kalitatif

7. Verilerin Analiz Edilmesi

UYGULAMA

Kantitatif

Kalitatif

Kantitatif ve Kalitatif
8. Rapor’un Yazılması

Kaynak: Okoli, C. ve Schabram, K., 2010:9
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Okoli ve Schabram (2010), tarafından geliştirilen bu akış çerçevesinde sistematik literatür
taraması metodu kullanılmak suretiyle üniversitelerin markalaşması konusunda yapılan
çalışmalar, ilgili literatürden toparlanıp analiz edilmiştir.
Söz konusu araştırma, ilgili anahtar kelimeler farklı şekillerde kombine edilmek suretiyle
yapılmıştır. Sistematik literatür taraması sonucunda, çalışmalardan elde edilen veriler
doğrultusunda üniversitelerin markalaşması konusunda yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar
halinde sınıflandırılmıştır.


Ampirik çalışmalar; metodoloji ve örnekleme yöntemleri açısından incelenmiş,



Pazarlama iletişimine ilişkin konular; imaj, ün ve tüketici davranışları açısından ele
alınmış,



Pazarlama faaliyetlerine ilişkin modeller; ilişki pazarlaması, ürün ve hizmet pazarlaması
açısından incelenmiş,



Stratejik pazarlama konusu da bölümleme ve konumlandırma faaliyetleri kapsamında ele
alınmıştır.

Ampirik Çalışmalar
Ampirik çalışmalarla ilgili olarak kapsamlı olmaları açısından 11 çalışma, daha ayrıntılı
değerlendirme için incelenmiştir. Tablo 1’de bu çalışmaların temel özelliklerine yer
verilmiştir.
Konuya ilişkin önemli ampirik çalışmaların incelendiği Tablo.1’de, araştırmalar tarihsel
olarak sıralandıktan sonra sistematik literatür taraması çerçevesinde öncelikle kalitatif ve
kantitatif olarak ayrılmış daha sonra da araştırmanın amacı, araştırma esnasında kullanılan
yöntem, örneklem ve örneklem sayıları ile araştırma sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
Örneğin Schee (2011), 450 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmasında ANOVA ve
Regresyon analizleri kullanmıştır.
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Çalışmanın Adı

Amaç

Örneklem ve Metot

Consumers

öğrencilerin birer müşteri gibi
görülerek tatmin edilmesi ve
marka bağlılığı incelenmiş
Kalitatif
bir
araştırma
kapsamında başarılı bir üniversite
markasının unsurları araştırılmış
Kantitatif bir çalışma kapsamında
üniversitelerin büyüklükleri ve
sahip oldukları mezun sayısı ile
markaları
arasındaki
ilişki
üzerinde durulmuş
Kantitatif bir çalışma kapsamında
üniversite
yöneticilerinin
bölümlendirme yaparken ve
iletişim planlarını oluştururken
kullanabilecekleri
bölümleme
değişkenleri araştırılmış
Kantitatif bir çalışma kapsamında
üniversite
öğrencilerinin
üniversite seçiminde etkili olan
faktörler ve bilgi edinilen
kaynaklar önem sırasına göre
tespit edilmeye çalışılmış
Kantitatif bir çalışma kapsamında
MBA eğitimi veren çeşitli
üniversitelerin tercih edilmeleri,
noktasında
konumlandırmanın
önemi incelenmiş
Kantitatif bir çalışma kapsamında
markalaşma faaliyetleri ve içsel
markalaşmanın önemi incelenmiş

veriler toplanmış. Daha sonra
SPSS’te T testi, ANOVA Testi
ve Regresyon yapılmış
Çeşitli üniversitelerdeki 22
üniversite yöneticisiyle yüz
yüze görüşme yapılmış
2000 kişi ile yapılan anket
sonucu elde edilen veriler
ANOVA
ve
MANOVA
metotları kullanılarak test
edilmiş
Odak grup görüşmesi sonucu
oluşturulan anket formu 729
öğrenci üzerinde uygulanmış
oluşturulan veri seti, kümeleme
ve faktör analizleri yardımıyla
test edilmiş
Amerika’nın Kuzey batısında
bulunan, üniversitelerde eğitim
alan 185 öğrenciyle anket
yapılmış, elde edilen sonuçlara
T testi uygulanmış

Kantitatif bir çalışma kapsamında
üniversitelerde müşteri ilişkileri
yönetiminin uygulanması ile
öğrencilerin
marka
sadakati
arasındaki ilişki incelenmiş
C. Chris
Kalitatif bir çalışma kapsamında
İngiltere’deki
üniversitelerin
(2007)
markalaşması önündeki engeller
belirlenmeye çalışılmış
J. H.
Universities in a Kalitatif
bir
araştırma
Brown
Competitive Global kapsamında
üniversitelerin
Marketplace
pazarlanmasına ilişkin çalışmalar
16.(2007)
ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ
literatür taraması ile incelenmiş
Tüm dünyada markalarını doğru
B. J. Gray Branding
için
vd.
Universities in Asia konumlandırabilmek
kullanılabilecek
değişkenler
tespit
Markets
(2003)
edilmeye çalışılmış

436 üniversite öğrencisiyle
yapılan anket sonucu elde
edilen verilere faktör analizi ve
yapısal
eşitlik
modeli
yöntemleri uygulanmıştır
Çeşitli üniversitelerden 50
üniversite
yöneticisiyle
görüşme yapılmış

Yazar-Yıl

Tablo-1:
Markalaşması
Konusunda
Yapılan445
Ampirik
Çalışmalar
B. A. V. Üniversitelerin
Students
as Kantitatif bir
çalışma kapsamında
üniversite
öğrencisinden
Schee
(2011)
C. Chapleo
(2010)
J. H. Mc
Alexander
F. Koenig
(2010)
F. Angulo;
A.
Pergelova
ve J. Rialp
(2010)
D.F. Spake;
M. Joseph
ve
T. Weldy
(2010)
Louise A.
Heslopa;
John
Nadeaub
(2010)
K. Judson
vd.
(2009)
Y. Liu ve
S. H. Jia
(2008)

What
Defines
“Successful”
University Brands?
Contextual
Influences: Building
Brand Community in
Large and Small
Colleges
A
Market
Segmentation
Approach for Higher
Education Based on
Rational
and
Emotional Factors
Public
University
Branding: What Do
Students Want to
Know
About
a
Prospective
Institutions
Branding
MBA
programs

Building
University
From within

a
Brand

An
Empirical
Research on the
Forming
of
Students’ Loyalty to
University Brand
Barriers to Brand
Building in UK
Universities

Kanada’nın çeşitli bölgelerinde
kurulan eğitim fuarlarına kayıt
yaptıran 411 kişi ile anket
yapılmış sonuçlar çok değişkenli
yöntemler ile test edilmiş
343 üniversite çalışanından
toplanan verilere ANOVA testi
uygulanmıştır

Üniversitelerin pazarlanmasına
ilişkin yapılmış çalışmalarla
birlikte 15 ampirik çalışma ele
Sayfa
alınıp incelenmiş
1096 üniversite öğrencisiyle
anket yapılmış, elde edilen
verilere
faktör
analizi
uygulanmış

Sonuç
Üniversiteler,
hizmet pazarlaması
açısından
incelenmiş
Üniversitelerin
marka
unsurları
belirtilmiş
Büyük
üniversitelerin
marka olmaya daha
yatkın
olduğu
belirtilmiş

Üniversitelere
ilişkin altı temel
bölümleme
değişkeni
tespit
edilmiş
Üniversiteler,
hakkında
bilgi
edinilen kaynaklar
sıralanmış

Farklılaşma
ve
konumlandırmanın
üniversiteler
açısından taşıdığı
önem belirtilmiş
İçsel
markalaşmanın
önemi
vurgulanmış
Öğrencilerle
kurulan iletişimin
üniversitelere
yönelik katkıları
belirtilmiş
Üniversitelerin
markalaşması
önündeki engeller
belirtilmiş
Üniversitelerle
İlgili
çalışmalar
değerlendirilip bir
295
rapor yazılmış
Konumlandırma
değişkenleri tespit
edilmiş

Konuyu Pazarlama İletişimi Kapsamında Ele Alan Çalışmalar
Bu kapsamda ele alınan çalışmalarda (Gray vd., 2003; Schee, 2011; Judson vd., 2009 ve Liu
ve Jia, 2008) üniversitelerin potansiyel öğrencilerle iletişim kurması noktasında her yıl
düzenli olarak yayınlanan üniversite başarı sıralamaları, web siteleri ve üniversite katalogları
gibi araçlar ele alınmıştır. Gray vd. (2003), her bir öğrencinin sahip olduğu farklı özellikler
çerçevesinde üniversite ve bölümleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için farklı iletişim
araçlarına öncelik vermesi, Liu ve Jia, (2008) üniversitelerde müşteri ilişkileri yöntemlerinin
kullanılması, Judson vd., (2009) içsel iletişim bağlamında içsel markalaşma konuları üzerinde
durmuşlardır.
Ayrıca imaj ve ün noktasında üniversitelerin imajları ve sahip oldukları üne ilişkin çok sayıda
çalışma yapılmıştır. Ancak uygulamaya baktığımızda marka unsurlarının tasarımı ve
uygulanabilmesi için güçlü bir endüstrinin olmasına rağmen imaj ve ün gibi konularda
profesyonel destek alan eğitim kurumlarının sayısı oldukça azdır. Bu konuda Coulon (2007),
bir üniversite markasının doğru biçimde konumlandırılmasının, isim, logo, slogan gibi fiziksel
görünümünün profesyonel bir ekip tarafından hazırlanmasının, bir taraftan ilgili kuruluşa
ilişkin güçlü bir imaj yaratırken diğer taraftan da pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini
artıracağını ortaya koymuştur. Angulo vd. (2010), de üniversite imajının, potansiyel
öğrencilerin ilgisini çekilebilmesi açısından, üniversite seçiminde önem verilen rasyonel ve
duyusal değişkenlerin bir karışım çerçevesinde oluşturulması gerektiğini, böylece rasyonel
seçim yapan üniversite öğrencilerine kurum imajı çerçevesinde eğitim olanakları, kariyer
imkanı ve kampüsün sağlamış olduğu olanaklara ilişkin bilgi verilebileceğini belirtmiştir.
Oplatka ve Brown (2006), yükseköğretim kurumlarının sahip olduğu ünle ilgili olarak,
genellikle ünlü işletmelerin ürünlerine daha fazla talep olması ve bu ürünlerin daha fazla
satılması beklenirken yükseköğretim kuruluşlarında bu durumun tam tersi olduğunu, ünlü
üniversitelerin daha az öğrenci kabul ettiklerini belirtmişlerdir.
Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Modellerin Yer Aldığı Çalışmalar
İlişki pazarlaması bağlamında üniversitelerin markalaşması konusunda yapılan çalışmalarda
işletmelerde olduğu gibi üniversitelerin de hedef kitleleriyle eğitim bağlamındaki ilişkilerini
geliştirmek durumunda oldukları vurgulanmaktadır. Bu noktada bazı çalışmalar, öğrencilerin
üniversiteler tarafından düzenlenen aktivitelere katılmalarının önemine değinmiştir. Örneğin
Liu ve Jia (2008), müşteri ilişkileri yönetimi çerçevesinde öğrencilerin üniversitede
yaşadıkları güzel anların önemine değinmiştir. Bu noktada üniversite yöneticilerinin sadece

eğitime yönelmek yerine renkli ve zengin aktivitelerle dolu bir eğitim programı geliştirmeleri
gerektiğini ve eğitim programlarıyla birlikte programlanacak, öğrencileri rahatlatıcı ve eğitici
aktiviteler kapsamında üniversite adetlerinin ve geleneklerinin vurgulanmasının yerinde
olacağını belirtmişlerdir.
Schee (2011)’de 445 üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı çalışmasında, öğrencilerin
kampüsteki akademik ve sosyal yaşama daha fazla katılabilmeleri noktasında (yürütülecek
faaliyetlerle) ilişkilerin artırılmasının, bu öğrencilerin daha fazla tatmin edilebilmelerini
sağlayacağını ortaya koymuştur. Clark vd. (2009), üniversite bünyesinde başarılı sporcuların
olmasının çeşitli faydaları olabileceğini vurgulamışlar, okul bünyesinde düzenlenen çeşitli
yarışma, aktivite ve bunların geleneksel hale getirilmesiyle birlikte çeşitli medya
kuruluşlarının üniversiteye yönelik ilgisinin artabileceğini ve potansiyel öğrencilerin, başarılı
sporcuların olduğu okulları daha fazla tercih edeceğini belirtmişlerdir.
Konuyu Stratejik Pazarlama Açısından Ele Alan Çalışmalar
Yükseköğretim kuruluşlarına ilişkin olarak yapılan farklı çalışmalarda stratejik pazarlama
faaliyetleri kapsamında pazar bölümlendirme ve konumlandırma faaliyetleri bağlamında
çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Soutar ve Turner (2002), yükseköğretim kuruluşları açısından
normal öğrenciler, uluslararası öğrenciler ve lise mezunlarından oluşan 3 temel segment
olduğunu ve her segmente ait öğrencilerin üniversite seçimlerini yaparken farklı konulara
öncelik verdiklerini ortaya koymuşlardır.
Angulo vd. (2010), yükseköğretim kuruluşları arasında rekabetin artmasıyla birlikte
üniversitelerin sadece tutundurma faaliyetlerinden yararlanmak yerine stratejik pazarlama
faaliyetleri

çerçevesinde

öğrencilerine

yönelik

bölümlendirme

ve

konumlandırma

faaliyetlerine de önem vermesi gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada Angulo vd. (2010), odak
grup tartışmaları sonucunda geliştirdikleri anket formunu üniversite öğrencileri üzerinde
uygulamışlar ve üniversite yöneticilerinin bölümlendirme yaparken ve iletişim planlarını
oluştururken kullanabilecekleri rasyonel ve duygusal değişkenlerden oluşan 6 (Bağımsızlar,
Girişimciler, Rasyoneller, Hayalciler, Çok çalışanlar ve Duygusallar) temel segment tespit
etmişlerdir. Böylece üniversiteler, tercihlerinde hem rasyonel davranan hem de duyusal
değişkenlere göre karar veren her iki öğrenci grubuna da hitap edebilecektir.
Üniversitelerin konumlandırılmasına ilişkin çalışmalara baktığımızda ise, Gray vd. (2003),
Asya pazarı için yaptıkları araştırmalarında, özellikle uluslararası öğrenciler açısından
bakıldığında; üniversitelerin konumlandırılmasına ilişkin çak az sayıda çalışma yapıldığını
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belirtmiş ve yükseköğretim kurumlarının konumlandırılması aşamasında öne çıkan 5 temel
konumlama değişkenini aşağıdaki gibi sınıflandırmıştır. Bunlar:


Eğitim olanakları: Üniversitenin sahip olduğu akademisyenler, fiziki şartlar ve
araştırmalara ayrılan bütçeler.



İtibar: Üniversitenin marka ismi çevresinde sahip olduğu ün, başarıları ve yüksek eğitim
standartları.



Mezunların kariyer olanakları: Mezun olan öğrencilerin iş bulma şansları ile elde
edebilecekleri tahmini gelir ve işverenlerin bu üniversite mezunlarına bakışı.



Bölgesel imaj: Üniversitenin bulunduğu ülkenin politik yapısı, güvenlik ve konaklama
olanakları.



Kültürel uyum: Dini özgürlükler ve farklı kültürlere bakış.

Oplatka ve Brown (2006), çeşitli çalışmalardan konumlandırma ve bölümlendirme
faaliyetlerine ilişkin olarak elde edilen bu ve benzeri verilerin, yükseköğretim kuruluşlarının
uzun dönemli planları çerçevesinde misyon ve vizyonları oluşturulurken dikkate alınması ve
bu kuruluşların pazarlanması çerçevesinde gelişim planlarının ayrılmaz birer parçası
niteliğinde olması gerekliliğini vurgulamışlardır.

SONUÇ
Üniversitelerin markalaşmasındaki temel ihtiyaç; öğrencilerin, ailelerinin ve iş dünyasının
ilgisini çekmektir. Bu nedenle; artan rekabet ile birlikte güçlü bir üniversite markasına gittikçe
daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmada sistematik literatür taraması metodu kullanılmak suretiyle uluslararası alanda
üniversitelerin markalaşmasına ilişkin olarak yapılan çalışmalar taranmış ve bu çalışmalarda
kullanılan yöntem ve örneklem türleri ile elde edilen sonuçlar özet bir biçimde sunulmaya
çalışılmıştır. Özellikle ampirik çalışmaların incelendiği bu tarama sonucunda; yükseköğretim
kuruluşları arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte üniversitelerin markalaşmasının,
pazarlama faaliyetlerine gereken önemi vermesinin ve stratejik pazarlama faaliyetleri
çerçevesinde bölümlendirme ve konumlandırma faaliyetlerini de uzun vadeli gelişim
planlarına dahil etmelerinin önemi çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır.
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Çoğu zaman fark edilmesi zor olan fakat gerçekte birçok üniversite arasında yaşanan
rekabetin, üniversite yöneticilerince, güvenli bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir.
Üniversitelerin pazarlanmasıyla ilgili olarak bu kuruluşların değişen pazar şartları
doğrultusunda güçlü bir imaja sahip olması ve bu bağlamda yürütülen faaliyetlerin
üniversitelerin misyonu ve stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi de oldukça
önemlidir.
Üniversitelerin markalaşması konusunun yeterince geniş kapsamlı incelenememiş olması,
çalışmamızın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. İleriki dönemlerde yapılabilecek daha
ayrıntılı araştırmalar, üniversitelerin markalaşması konusunda yararlı bilgilerin elde
edilmesini sağlayabilecektir.
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ÖZET

İşletmelerin hedef tüketicileriyle kurmak istedikleri satış ve ilişki yönlü iletişim çerçevesinde
mobil reklamlara yönelik şüphe, mobil reklam iddialarına yönelik güvensizlik eğilimini ifade
etmektedir. Şüpheci tüketicinin reklam iddialarına ilişkin ikna edilmesinde sorunlar
yaşanabilir. Araştırmanın amacı, mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimlerinin cinsiyet ve
eğitim durumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Gerçekleştirilen alan
çalışması sonucunda cinsiyet açısından mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğiliminde
anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Mobil pazarlama, şüphecilik, SMS reklamları
ABSTRACT
The skepticism on mobile advertisement which the firms want to get relation with the target
consumer on the grounds of sales and relations expressed the tendency of unreliability on
mobile advertisement claims. The persuasion of suspicious consumers may have problems
about advertisement claims. The aim of the research is the tendency of skepticism on mobile
advertisement whether or not has any differences with the gender and the education level. The
results of fieldwork shows that tendency of skepticism on mobile advertisement have
meaningful differences as regards to gender.
Key Words: Mobile marketing, skepticism, SMS advertisement
1. Mobil Pazarlama ve Mobil Reklamcılık
İşletmeler günümüz rekabet koşulları altında ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmekte, mevcut
ürünleri ve hizmetleri hakkında potansiyel müşterilerine bilgi sunma ihtiyacı duymaktadırlar.
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İşletmeler bu iletişimi sağlarken müşterilerine yer ve zaman kavramlarından uzaklaşarak her
an her yerde ulaşabilme ihtiyacı içerisindedirler. Mobil pazarlama bu anlamda işletmelerin
pazarlama ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Mobil pazarlama, günümüz teknoloji gücü ile işletmelerin hedef kitlelerine zaman kısıtı
olmaksızın mesaj iletebilmelerine olanak sağlayan pazarlama uygulamalarıdır (Çakır vd.,
2010:2). Taşçı’ya (2010:12) göre mobil pazarlamanın tanımı; “Müşteriye ulaşma açısından
uzaktan ve kablosuz iletişime uygun olan cep telefonları, cep bilgisayarları ve benzeri
gereçler yoluyla potansiyel müşterilere ulaşarak kurum, ürün, hizmet, fikir, eylem ve kişilerle
ilgili pazarlama çalışmalarının yapılmasıdır”.
Mobil pazarlamanın sahip olduğu önemli özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz: düşük
maliyetlilik, hedef kitleye istenildiği anda ulaşılabilirlik, ölçümleme olanağı, tek taraflı veya
çift taraflı iletişim, kolay uygulanabilirlik (www.dataport.com.tr). Çağlayan’a göre; mobil
pazarlama kendi bünyesinde bulundurduğu bu özellikler ile diğer pazarlama kanallarının
eksikliklerini

kapatmış

ve

kendisine

önemli

bir

kullanım

alanı

açmıştır

(www.mobilasyon.com). Müşteri ile ilişkiler çerçevesinde kurulan bu yeni iletişim şekli diğer
mecraların zayıf yönlerini indirgeyebilir.
Mobil pazarlama içerisinde mobil telefonların işletmelerin ihtiyaçlarını kısıtlı bir şekilde de
olsa karşılaması, mobil telefonların önemini arttırmaktadır (Barutçu ve Göl, 2009:25-26).
Mobil telefonların artan önemiyle beraber özellikle SMS yoluyla mobil reklamlar işletmeler
tarafından yaygın şekilde kullanılır hale gelmiştir. Birçok kişinin algısında mobil reklamlar
deyince ‘SMS’ reklamları oluşmaktadır. Ancak bunun dışında, çok çeşitli mobil yöntemlerle
tüketicilere ulaşmak mümkündür. Şenyuva’ya (2009:3) göre mobil pazarlamanın kullandığı
metodlar şu şekilde sıralanabilir:


SMS yoluyla mobil pazarlama



MMS yoluyla mobil pazarlama



Oyun-içi mobil pazarlama



Mobil internet üzerinden pazarlama



Bluetooth aracılığıyla mobil pazarlama



Kızılötesi aracılığıyla mobil pazarlama



Konum bazlı hizmetler (LBS)
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Mobil Viral Pazarlama



Sponsorlu Kısa Mesaj

Çalışma kapsamında ele alınan SMS (Short Message Service\Kısa Mesaj Hizmeti), GSM
sebekeleri üzerinden mobil telefon aracılığıyla yazı mesajı yollanması ve alınması işleminin
kısa adıdır (Alkaya, 2007:12). Hedef müşteriye özel içerikte olması, SMS reklamlarının diğer
iletişim çabalarına oranla çok daha etkin olduğu algısını oluşturmaktadır (Okazaki vd.,
2008:5). Çünkü bu şekilde müşteriler kendilerini özel hissetmekte ve kendilerine değer
verildiğini fark etmektedirler.
SMS reklamlarının başarısını belirlemek için farklı parametreleri göz önünde bulundurmak
gerekir. Tüketicinin dikkatini çekmek, olumlu düşünce yaratmak, bu olumlu düşünceler ile
satın alma davranışına itmek başarı kriterleri arasında sayılabilir (Scharl vd., 2005:166-167).
Bu açıdan SMS reklamlarının etkin bir şekilde düzenlenmesi, satın alma davranışına ikna
etmede önemli bir unsurdur.
2. Şüphecilik
Şüphe, kişinin herhangi bir şey hakkında söylenen şeye inanmamaktaki inadıdır. Her
türlü bilgi savına şüpheyle yaklaşan ve bu bilgilerin temellerini, etkilerini ve
kesinliklerini sorgulayan tutuma septisizm ya da şüphecilik denilmektedir (Ergeç,
2004:97). Reklama yönelik şüpheden çok geniş bir boyutta da bahsedilebilir.
Şüphecilikte sadece reklamlardaki söylenen söz değil kullanılan semboller ve
simgeler de etkilidir (Ford vd.,1990:434). Aile çevre ve iletişim araçları arasında
gerçekleşen etkileşim çerçevesinde oluşan şüphe eğilimni ifade etmektedir.
Dolayısıyla şüpheciliğin hem genel anlamda kişiliğe ilişkin bir yapı hem de faaliyetler
sonu edinilen bir tutum şeklinde varsayılabileceği söylenebilir.
Hiçbir iletişim aracına inanmama eğilimi ve pazarlama ile ilgili kullanılan iletişim
araçlarına şüphe ile bakma pazar ortamında öğrenilen ve genel olarak sabit bir
olgudur (Tien ve Phau, 2010:3). Bu şüphecilik olgusu pazarlama alanı içerisinde
özellikle reklam kavramında yer almaktadır. Reklama yönelik şüphe yaklaşımı,
reklamcıların iddialarına ve kullandıkları göstergelere karşı gösterilen olumsuz
tutumlardır (Ergeç, 2009:172). Bu olumsuz tutumlar çerçevesinde şüphe eğilimi
olmayan tüketicilerin, karşı karşı kaldıkları her reklama inanacakları anlamı
çıkmayacağı gibi reklamlara şüphe ile bakan tüketicilerin de her zaman her reklam
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için şüpheci yaklaşacağı çıkarımı yapılamaz. Bu açıdan şüpheci olmayan ya da
şüphecilik seviyesi düşük olanların inanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu
söylenebilir.

İşletmelerin

kullandıkları

semboller

ve

simgeler

vasıtasıyla

gerçekleştirdikleri ve daha önceki yapmış oldukları reklam uygulamalarında
müşterilerine vaad ettikleri ile sundukları hizmet arasında var olan tutarsızlığın
etkisinin yanı sıra, bahsedilen ürün veya hizmetlere yönelik ayrıntılı bir bilginin
olmaması, tüketicilerin ilgili işletmenin reklamlarına karşı şüpheci yaklaşmasına
sebebiyet verebilir.
Tüketicilerde mevcut olan şüphecilik kavramı çeşitli çalışmalarda ölçümlenmiştir. Bu
çalışmalar markaya olan inanç, reklamlara karşı tutum, bilgi veya duygusal öğelere olan tepki,
reklamın etkisini red etme çabası ve çeşitli kaynaklara göre reklama olan güven gibi
konularda gerçekleştirilmiştir (Obermiller ve Spangenberg, 2005:309). Bu çalışma
kapsamında da demografik değişkenlerden olan cinsiyet ve eğitim durumu açısından mobil
reklamlara yönelik şüphecilik eğilimleri araştırılmıştır.
3. Araştırma
Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amacı ve metodolojiye ilişkin bilgiler yer almaktadır.
3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi
Reklama yönelik şüphecilik, reklama inanmama eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Kişi şüphe
duyuyorsa ve bunun derecesi ne kadar yüksekse ikna olması o derece güçleşmektedir (Ergeç,
2004:121). Şüpheci tüketicinin reklam iddialarına ilişkin ikna edilmesinde sorunlar
yaşanabilir. Bu kapsamda çalışma, mobil reklamlara yönelik tutumları belirlemek anlamında
da önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı, mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimlerinin
cinsiyet ve eğitim durumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Araştırma
kapsamında mobil reklamlar içerisinde yer alan SMS reklamlarına yönelik şüphecilik
eğilimleri ölçümlenmiştir. Mobil reklamlar kapsamındaki tüm reklam türleri açısından
araştırma yapmak mümkün olmadığından, SMS reklamların seçilmesinin nedeni yaygın
şekilde ve sıklıkla kullanılmakta olmasıdır.
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3.2. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Amaca yönelik olarak geliştirilen araştırma modeli Şekil.1’de görülmektedir. Bu çalışma,
sadece cinsiyet ve eğitim durumunun mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimi üzerindeki
etkisi çerçevesinde şekillenmiştir.
Şekil 1. Araştırma Modeli

Cinsiyet

H1

Eğitim
Durumu

Mobil
Reklamlara
Yönelik
Şüphecilik

Mobil
Reklamlar
a Yönelik
Tutum

Satın
Alma
Davranışı

H2

H1: Kişilerin cinsiyetleri ile mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimleri arasında anlamlı
farklılık vardır.
H2: Kişilerin eğitim durumları ile mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimleri arasında
anlamlı farklılık vardır.
3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmada farklı eğitim seviyesine ve cinsiyete sahip kişilerin oluşturduğu şüphe eğiliminin
incelenmesi hedeflenmiştir. Çağ Üniversitesi çalışanları farklı eğitim seviyesi ve farklı
cinsiyette çalışanlara sahip bir kurumdur. Bu aşamada katılımcılara kolay ulaşılabilir
olunması da göz önünde bulundurulmuştur. Bu çalışmanın evrenini Çağ Üniversitesi
akademik ve idari personeli oluşturmaktadır. Çağ Üniversitesi kadrosunun 70 idari, 139
akademik

olmak

üzere

toplam

209

personelinin

hepsine

ulaşılarak

tam

sayım

gerçekleştirilmiştir.
3.4. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özellikleri belirlemeye yönelik sorular yer
almaktadır. İkinci bölümde ise; SMS reklamlarına yönelik şüphecilik eğilimi belirlemeye
yönelik sorular mevcuttur. Tüketicilerin şüphecilik eğilimini ortaya çıkarabilmek için;
Obermiller ve Spangenberg’in çalışmasında geliştirdiği Reklama Yönelik Şüphe Ölçeği’ni
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(SKEP) adapte ederek kullanan ve gerçekleştirdiği faktör analizi sonucunda şüpheciliğe
ilişkin 10 ifade ortaya koyan Ergeç’in 2004’teki çalışmasındaki ifadeler SMS reklamlarına
uyarlanarak kullanılmıştır. Ölçeklerin birebir Ergeç’in (2004) çalışmasından alıntılanarak
kullanılmasının sebebi benzer örneklem çerçevesine sahip olunması ve aynı ülkede
gerçekleştirilen çalışmalar olmasıdır. Bu bölümde 10 ifade uyarlanmış, 5’li Likert ölçeği
kullanılarak değerlendirilmiştir. Öncelikle Çağ Üniversitesi’nde 15 idari personel üzerinde bir
ön çalışma yapılmıştır. Gerekli değişiklikler yapılarak ankete son şekli verilmiştir. Anketler
tüm akademik ve idari personele araştırmacılar tarafından uygulanmıştır.
3.5. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmada mobil reklamlar içerisinde yer alan sadece SMS reklamlarına yönelik şüphecilik
eğilimleri ölçümlenmiştir. Dolayısıyla diğer mobil reklam türleri göz ardı edilmiştir. Ayrıca
çalışma sadece Çağ Üniversitesi’nin akademik ve idari personeli üzerinde uygulanmıştır.
Demografik değişkenlerden sadece yaş ve cinsiyet bağımsız değişken olarak alınırken diğer
demografik değikenler gözardı edilmiştir.
3.6.Verilerin Analizi ve Bulgular
Katılımcıların cinsiyet ve eğitim durumlarına ilişkin bilgiler Tablo.1’de görülmektedir.
Tablo 1.Demografik Değişkenler
Frekans

Yüzde

Kadın

82

39.2

Erkek

127

60.8

İlkokul

10

4.8

Ortaokul

9

4.3

Lise

44

21.1

Yüksekokul/Üniversite

16

7.7

Master/Doktora

130

62.2

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Ankete katılanların yaklaşık %39’u kadınken, yaklaşık %61’i erkektir. Eğitim durumu
açısından en yüksek oran yaklaşık %62 ile master/doktora yapmış olanlara aittir. Ortaokuldan
mezun olanlar ise %4 ile en düşük orana sahip olan gruptur.
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Anket formları aracılığı ile elde edilen veriler, araştırmanın amaç ve kapsamı açısından
analizlere tabi tutulmuştur. İstatistiki analizlerde SPSS
15.0

paket

programından

yararlanılmıştır.

Çok

değişkenli

istatistiksel

analizler

gerçekleştirmeden önce verilerin güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi
sonucunda şüpheciliğe ilişkin 10 ifadenin güvenilirlik oranı %80.3 olarak ortaya çıkmıştır.
Sosyal bilimlerde genellikle Alfa katsayısının alt limiti olarak 0,70 kabul edilmektedir.
Dolayısıyla elde edilen güvenilirlik analizi sonucu uygun düzeydedir.
Çalışmada kişilerin cinsiyetleri ve eğitim durumları ile mobil reklamlara yönelik şüphecilik
eğilimleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için α=0.05 anlamlılık
düzeyinde Anova analizi yapılmıştır. Ortaya çıkan anlamlılık düzeyleri Tablo.2’de
görülmektedir.
Tablo 2.Anova Analizi Sonuçları
Şüphecilik
Mean
Cinsiyet
Kadın

3.16

Erkek

4.03

Eğitim Durumu
İlkokul

3.40

Ortaokul

3.56

Lise

3.57

Yüksekokul/Üniversite

3.78

Master/Doktora

3.69

F

Sig.

293.146

0.000

2.389

0.052

Tablo 2’de görüldüğü gibi mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimi ile cinsiyet arasında
ileri düzeyde anlamlı farklılık görülmektedir. Dolayısıyla H1 kabul edilmiştir. Bu çerçevede
erkeklerin mobil reklamlara yönelik algılarının kadınlardan daha olumlu olduğu söylenebilir.
Ancak mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimi ile eğitim durumu arasında anlamlı
farklılık görülmemektedir. Bu açıdan H2 reddedilmiştir.
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SONUÇ
Bir pazarlama iletişimi aracı olarak mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimlerinin ortaya
konması, kişilerin ikna olmasına etki edeceğinden önem taşımaktadır. Kişinin şüphe derecesi
ne kadar yüksekse ikna olmasının da o derece zorlanacağı açıktır. Bu çerçevede bir pazarlama
iletişimi aracı olarak mobil reklamların amaca hizmet etmesinde problemler ortaya
çıkabilecektir. Şüpheci tüketici mobil reklamlarda sunulan iddialara çok daha kuşkuyla bakar
ve bu durum çoğu zaman satın alma davranışını etkiler. Cinsiyet ve eğitim durumu açısından
mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimini ortaya koymak, tutumları belirlemek açısından
önem taşımaktadır. Araştırma sonucu elde edilen veriler ışığında cinsiyet ile mobil reklamlara
yönelik şüphecilik eğilimleri arasında anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Erkeklerin
kadınlara göre mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğilimi daha olumludur. Eğitim durumu
açsından ise mobil reklamlara yönelik şüphecilik eğiliminde anlamlı farklılık gözlenmemiştir.
Bu açıdan H1 kabul edilirken, H2 reddedilmektedir. Ergeç’in (2004) çalışmasında hem
cinsiyet hem de eğitim durumu açısından reklamlara yönelik şüphecilik eğiliminde anlamlı
farklılık ortaya çıkmamıştır. Bu farklılığın sebebi ilgili çalışmanın reklamlar, mevcut
çalışmanın ise mobil reklamlardan SMS reklamlarına yönelik olarak gerçekleştirilmesinden
kaynaklanabilir.
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Üniversite Öğrencilerinin Mobil Pazarlamaya Yönelik Tutum ve
Davranışlarının Kişisel Değerleri Kapsamında İncelenmesine İlişkin Pilot
Bir Araştırma
Doç. Dr. G. Kelemci Schneider13 Yrd. Doç. Dr. A. B. Ceritoğlu1
Özet: Temel amaç, mobil pazarlamada en önemli hedef kitlelerden biri olan üniversite
öğrencilerinin konuya yönelik tutum boyutlarını tanımlamak ve kişisel değerleri temelinde alt
gruplara ayırmaktır. İkinci amaç; mobil pazarlamanın itme ve çekme uygulamalarına karşı
geliştirilen davranışların kişisel değerler alt kümeleri temelinde farklı olup olmadığının
belirlenmesidir. Farklı ürün gruplarında karşılaşılan bu tür uygulamalara karşı tüketici
davranışlarının sektör temelli farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti ise son amaçtır. Çalışmada
160 üniversite öğrencisinden deney yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlara göre, mobil
pazarlamaya karşı geliştirilen tutumlar literatürdeki diğer çalışmalara benzer bir şekilde üç
boyuta ayrılmakta ve tüketiciler kişisel değerleri temelinde alt gruplara ayrılmaktadır.
İtme/çekme stratejisine karşı davranışlar bu gruplar temelinde farklılaşmaktadır. Ayrıca genel
olarak öğrencilerin söz konusu iki farklı stratejiye göre davranışları sektöre göre
değişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mobil Pazarlama, Değerler Listesi (LOV), SMS Reklamı, İtme ve
Çekme Stratejileri.

A Pilot Study on University Students’ Attitudes and Behaviors towards
Mobile Marketing Within the Scope of Personal Values
Abstract: University students are one of the most important target groups of mobile
marketing. The main objective of this study is to describe attitudinal dimensions towards
mobile marketing and cluster students on the basis of personal values. The second objective is
to explain whether attitudes towards push and pull strategies of mobile marketing differ on the
basis of personal values. The last objective is to establish whether consumer behavior differs
per sector. Findings obtained from 160 university students using the experiment method
showed that attitudes towards mobile marketing can be explained in three dimensions. Student
behavior towards push/pull mobile marketing strategies varied according to personal values.
Furthermore, behaviors towards these different strategies also varied on sectoral basis.
Key Words: Mobile Marketing, List of Values (LOV), SMS Advertising, Push and Pull Strategies.
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, gkelemci@marmara.edu.tr, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F.
Almanca İşletme Bölümü Öğretim Üyesi, bceritoglu@marmara.edu.tr
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1.

Giriş

21. yüzyılın başından itibaren iletişim teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki
gelişmeler; birçok alanda sağladığı kolaylıklar yanında özellikle kişilerin mekândan bağımsız
olarak her an iletişim halinde olmalarına imkân sağlamaktadır. Tüketicilerin artan hareketliliği
nedeniyle; bilgi, eğlence, ulaşım, güven vb. hizmetler artık sadece belirli sabit bir yerde değil;
duruma ve zamana bağlı olarak her yerde tüketilir duruma gelmiştir (Schäfer ve Toma,
2008:21). Tüm dünyada cep telefonu, internet kullanımındaki inanılmaz artış14 ve özellikle bu
iki gelişmeye bağlı olarak “Akıllı Telefon (Smartphone)” pazarının yaklaşık 108 milyon
telefon satışıyla %73 oranında büyümesi (Canalys 2011 İkinci Çeyrek Raporu) mobil
iletişimin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Araştırmalar 2010 yılı dünya mobil internet
bağlantısının 400 milyonu bulduğunu ve her ay 17 milyon yeni bağlantı yapıldığını
göstermektedir15. Teknolojik alanda yaşanan bu gelişmeler pazarlama bakış açısıyla tüketiciye
ulaşmada yeni fırsatları beraberinde getirip “Mobil Pazarlama” anlayışının doğmasına neden
olmuştur. Kavram tüketicide satınalma isteği, marka farkındalığı ve sadakati yaratma vb.
amaçlarla, mobil mecra üzerinden ve/veya mobil ürünler kullanılarak interaktif bir şekilde
yapılan tüm pazarlama faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır.
Mobil pazarlama anlayışı son yıllarda konvansiyonel iletişim araçlarından dijital mecralara
yönelen hedef kitlelere erişmek için kullanılmaktadır. Türkiye’de söz konusu hedef kitlenin
gelişimi daha çok genç nüfus ile özdeşleştirilmekte ve genellikle cep telefonları üzerinden
yapılan tanıtım, reklam ve satış faaliyetleri artık “mobil pazarlama sektörü” olarak ayrı bir iş
kolu şeklinde tanımlanmaktadır16. Avrupa ülkelerine kıyasla %130 gibi ciddi bir büyüme
gösterip 150 milyon Dolar’lık bir hacme sahip olan sektörde 2009 yılında Türkiye’de 1000’e
yakın marka ile 1500 civarında kampanya gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında ise pazar
hacminin 350 milyon Dolara ulaşması beklenmektedir (Türkiye Mobil Pazarlama Birliği
MMA, Aralık 2010).
Mobil araçlar sayesinde geleneksel pazarlama anlayışı içindeki yer ve zaman unsurlarının
yaygınlaştırılıp kişiselleştirilmesi mobil pazarlamanın en önemli avantajları arasında
sayılmaktadır (Aksu, 2007:42). Özellikle “SMS17”, “MMS18” ya da “Bluethooth
Uygulamaları”nın kabulü; doğru mesajın doğru yer ve zamanda ilgili tüketiciye gönderilmesi
Yapılan araştırmalar 2000 yılında dünya nüfusunun yanlızca %12’sinin cep telefonu varken; bu oranın 2008 yılında %40’a, 2010 yılında
ise yaklaşık %50 ye ulaştığını ortaya koymaktadır. Türkiye’de ilk defa 1994 yılında kullanılmaya başlandığında 80 bin olan cep telefonu
abone sayısı 2009 yılı itibariyle 775 kat artarak 62 milyona ulaşmıştır (Çamanlı, 2009). 2000-2010 yılları arasında dünya internet kullanım
oranları açısında ilk yirmi ülke arasında on ikinci sırada olan Türkiye’de İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın “2011 Yılı Hane Halkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre; 2010 yılında ortalama %41,6 olan internet erişimine sahip hane oranı 2011 yılında
%42,9’a çıkmıştır. %56,9 oranla İstanbul Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan il olurken; kullanım oranın en yüksek olduğu yaş grubunun
16-24 olduğu tespit edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2011 Yılı Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
Raporu).
15
www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1093650 (Erişim: 30.04.2011).
16
www.tanitimci.net/Haber/893/mobil-pazarlama-sektoru-150-milyon (Erişim: 30.04.2011).
17
Kısa Mesaj Hizmeti
18
Çoklu Ortam Mesajlaşma Hizmeti
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(Bauer vd., 2008:8), bir diğer ifadeyle uygulamalardaki “kişiselleştirme”nin başarısına
bağlıdır. Kişiselleştirmenin karşısındaki en önemli sorun ise “izin”dir (Godin, 2001:52). İzin
temelli reklamcılık, geleneksel metin mesajlı reklamlardan farklı olarak; belirli ürün ve
hizmetlere ilişkin bilginin gönderilmesine izin veren bireylere iletilmesidir (İspir ve Suhel,
2009:9).
Cep telefonu gibi mobil mecralar birçok tüketici tarafından özel yaşamlarının bir parçası
olarak algılandığından (Barwise ve Strong 2002:18), izinli reklamcılığın mobil pazarlama
açısından önemi büyüktür. Kişiselleştirilmiş mesajların geliştirilmesi ise, detaylı bilgileri
içeren bir veri tabanının varlığına, buradaki bilgilerin doğru yorumlanmasına bağlıdır. Ayrıca,
etkinlik

ve

verimliliğin

sağlanabilmesi

için

doğru

değişkenler

temelinde

pazar

bölümlemesinin yapılması büyük değer taşımaktadır (Bauer vd., 2008:9; Leppaniemi ve
Karjaluoto, 2005:202).
Pazar bölümlemesi sürecinde tüketici davranışlarını yönlendirebilen klasik kriterler yanında;
kişiselleştirmenin ön planda olduğu mobil pazarlama uygulamalarında, tüketicilerin tutum ve
davranışlarının belirlenmesinde psikolojik faktörlerin etkileri yadsınılmayacak kadar
yüksektir. Özellikle kişinin varolma amacını ve temel davranışlarını belirleyen kişisel değerler
konu kapsamında pazar bölümlemesi kriteri olarak önem kazanmaktadır.
Mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen tutumların ölçülmesine ilişkin ulusal ve
uluslararası literatürde birçok çalışma bulunmaktadır (Çakır vd. 2010; Al-alak ve Alnawas,
2010; Karaca ve Gülmez, 2010; Eren, 2008; Şenyuva, 2008; Aksu, 2007; Alkaya, 2007;
Tsang vd. 2004). Erişilen çalışmaların, konuyla ilgili ya kuramsal çerçevelerin
oluşturulmasına ya da bu uygulamalara karşı geliştirilen tutumların demografik, kültürel vb.
değişkenlerle ilişkisinin belirlenmesine odaklandığı görülmüştür. Ancak tüketicilerin
ürün/marka seçimiyle, tatmin etmek istedikleri kişisel değerler arasında yakın ilişki olduğu ve
bu değerlerin tüketim davranışlarını büyük ölçüde etkilediği (Devrani, 2010:58) bilinmesine
rağmen, mobil pazarlamaya karşı tutumların kişisel değerler temelinde incelenmediği tespit
edilmiştir. Söz konusu tespit çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır.
Bu bağlamda çalışmada temel amaç, mobil pazarlamada üniversite öğrencilerinin mobil
pazarlama uygulamalarına yönelik tutum boyutlarını tanımlamak ve kişisel değerleri
temelinde alt gruplara ayırmaktır. Ayrıca belirlenen tutum boyutlarının öğrencilerin kişisel
değerleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak hedeflenmektedir.
Bunun yanında konu kapsamında literatürdeki boşluktan hareketle; mobil pazarlamanın itme
ve çekme olarak nitelendirilen iki farklı uygulamasına karşı geliştirilen davranışların kişisel
değerler temelinde farklı olup olmadığının belirlenmesi çalışmanın bir diğer amacıdır. Buna
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ek olarak farklı ürün gruplarında karşılaşılan bu tür uygulamalara karşı tüketici
davranışlarının sektör temelli farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti çalışmanın son amacını
oluşturmaktadır.
2. Konuyla İlgili Çalışmalar ve Araştırma Hipotezlerinin Geliştirilmesi
Mobil pazarlama konusu çerçevesinde yapılan araştırmalar incelendiğinde kavrama ilişkin 21
farklı tanımla karşılaşılmaktadır (Leppaniemi vd. 2006:3). Amerikan Mobil Pazarlama
Birliği’nce (2006) yapılan en sık kabul görmüş tanıma göre mobil pazarlama, pazarlama
iletişimi programı kapsamında reklam ve satış promosyonu odaklı içeriklerin, kablosuz ve
doğrudan tepki verilebilecek mecralar üzerinden tüketicilere iletilmesidir.
Mobil pazarlama iletişiminin anahtar öğesi olan reklamlar (Barutçu ve Göl, 2009:26); “SMS”,
“MMS” ya da Bluetooth formatlarında gönderilebilmektedir. Söz konusu formatlar elektronik
posta ile karşılaştırıldığında, kişiselleştirmeye daha çok olanak tanıdığından, daha fazla geri
dönüşüm yarattığı tespit edilmiştir (Al-alak ve Alnavas, 2010:29). Özellikle SMS
reklamlarının internet dahil geleneksel mecralara (%0,1) oranla çok daha yüksek geri
dönüşüm (%25) sağladığı (Mobil Pazarlama Birliği Raporu, 2010) görülmüştür. Ayrıca SMS
reklamlarının marka farkındalığının arttırılması ve tüketicinin satınalma eğilimi üzerinde
etkili olduğu tespit edilmiştir (Timson ve Troutman, 2009:58, Li ve Stoller, 2007:10).
Gelişmelere bağlı olarak dünya’da reklam verenlerin mobil pazarlama ve SMS reklamları için
2010 yılında ayırdıkları bütçe, tüm pazarlama bütçeleri içinde %0,5’lerdeyken; 2015 yılında
bu oranın %4’ün üzerine çıkması beklenmektedir (Mobil Pazarlama Birliği Raporu, 2010). Bu
nedenle bu çalışma kapsamında tutum ve davranışlar sadece SMS içerikli reklam
mesajları temelinde incelenmiştir.
Araştırmalara bakıldığında birkaç çalışma dışında sonuçların benzer nitelik taşıdığı ve
tüketicilerin bu tür reklam mesajlarına karşı genellikle olumsuz tutum sergiledikleri
görülmüştür. Örneğin, Tsang vd. (2004) çalışmalarında izinleri dışında SMS reklam
mesajlarına maruz kalan tüketicilerin tutum ve davranışlarının olumsuz olduğunu tespit
etmişlerdir. Bauer vd. (2005) ise, mobil iletişimle iç içe olan kişilerin bu tür reklam
mesajlarına karşı daha olumlu tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. Heun’da (2005)
tüketicilerin -izinli olsa dahi- mobil reklam mesajlarına olumsuz yaklaştıklarını saptamıştır.
Bu sonuçlara paralel olarak İspir ve Suher (2009) tarafından genç Türk tüketicilerle yapılan
araştırma bulguları da SMS reklamlarına yönelik olumsuz tutumları göstermektedir. Barutçu
ve Göl’ün (2009) araştırması mobil telefon kullanan tüketicilerin reklam mesajlarına karşı
genelde olumsuz tutum sergilediklerini ortaya koymuştur. Ancak aynı çalışmada mesajların
tüketicinin ilgi alanlarına giren ürün/hizmetlere yönelik olması, tanıdıkları işletmelerden
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gelmesi ve kendi kontrolleri altında mesaj alımı sağlandığı sürece daha olumlu karşılandığı
tespit edilmiştir.
Genel olarak SMS reklamlarına yönelik tutum araştırmaları sıklıkla çevrim içi reklamlara
yönelik tutumları açıklayan modellere dayandırılmakla beraber “Yeniliklerin Yayılımı
Kuramı”, “Teknoloji Kabul Modeli” ve “Sebepli Eylemler Teorisi”nin de kullanılmış olduğu
görülmüştür (İspir ve Suhel, 2009:8). Modeller özetle SMS reklamlarına ya da mobil
pazarlamaya karşı tutumların belirli faktörlerin etkisi altında oluştuğunu vurgulamaktadır.
“Sebepli Eylemler Teorisi” kapsamında tutum ve davranışlar üzerinde kişinin ilişki içinde
olduğu referans grupları, sosyal ve subjektif normlar, kişisel inanç ve beklentiler, sosyal
çevre, kişisel bağlar (Radder vd., 2010; Muk ve Babin, 2006; Rohm ve Sultan, 2006) gibi
psikolojik faktörlerin etkili olduğu savunulmaktadır. Bu açıklamalara dayanarak “kişilerin
davranışlarına rehberlik eden ilkeler” olarak tanımlanabilen (Gutman, 1982:60) kişisel
değerlerle mobil pazarlamaya karşı geliştirilen tutum ve davranışlar arasındaki ilişkinin
incelendiği bu çalışma Sebepli Eylemler Teorisi çerçevesine dahil edilebilmektedir.
Psikolojik faktör olarak kişisel değerler, tutumlar aracılığıyla davranışları etkilediğinden
tüketim davranışının önemli bir belirleyicisidir (Devrani, 2010:60). Kişisel değerler,
pazarlama çalışmalarında hedef kitlenin belirlenmesinde ve pazar bölümlemede kullanılarak
pazarlama stratejilerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaya imkân tanımaktadır. Bu
nedenle; kişisel değerlerle tüketici tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen
çalışmaların bir kısmı söz konusu değerlerin tüketici karar sürecine etkisine odaklanırken,
diğer bir kısmı da farklı kişisel değerler dikkate alınarak tüketicileri alt gruplara ayırmaya
çalışmıştır (Wang ve Rao, 1995; Ünal ve Erciş, 2006). Bu noktada yeteri kadar araştırılmamış
bir konu mobil pazarlamaya karşı tutumlarla kişisel değerler temelindeki pazar alt
bölümlerinin ilişkilendirilmesidir. Bu bağlamda çalışmanın ilk hipotezi şu şekilde
oluşturulmuştur:
H1: Tüketiciler, kişisel değerleri temelinde oluşturulan pazar bölümlerine göre mobil
pazarlamaya karşı geliştirdikleri tutum boyutları açısından istatistiksel anlamda farklılık
gösterir.
Mobil pazarlama uygulamaları itme ve çekme olarak tanımlanan iki strateji temelinde
yürütülebilmektedir (Kızılok, 2009:20; Unni ve Harmon, 2007:30). İtme stratejisi,
tüketicilerin cep telefonlarına SMS türü reklam mesajlarıyla kampanya, indirim gibi bilgilerin
iletilmesiyken;

çekme

stratejisi,

tüketicilerin

klasik

reklam

araçlarıyla

duyurulan

kampanyalara örn. şifre gönderip çekilişe katılmak suretiyle cep telefonları aracılıyla dahil
olmaları olarak tanımlanmaktadır (Karaca ve Gülmez, 2010:71). Bu stratejilere bağlı olarak
geliştirilen mesaj içeriğinin, davranışlar üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar farklı
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bulguları ortaya koymaktadır. Örneğin bazı araştırmalar sadece bilgi verici (itme)
kampanyaların tüketicinin daha çok ilgisini çektiğini ortaya koyarken (Peng, 2006; Carrol vd.
2007; Jong ve Sangmi, 2007), bazılarında bu tür içeriklere mutlaka olumlu davranış
sergileneceğini kanıtlayan istatiksel açıdan anlamlı bulgulara ulaşamamıştır (Drossos vd.
2007). Ancak Unni ve Harmon (2007) tarafından “Konum Tabanlı Reklamlar19 (KTR)”ın
algılanan verimliliğine ilişkin yapılan araştırmada itme türündeki KTR’ın daha olumlu
algılandığı tespit edilmiştir. Rettie vd. (2005) farklı içerikteki 26 SMS reklamına karşı
geliştirilen değişik davranışları, tüketicilerin farklı ilgi düzeylerinin yanında mesaj içeriğinin
özendiriciliğine bağlı olarak açıklamıştır.
Tüm bu sonuçlardan ve kişisel değerlerin tüketicinin önce tutumlarını şekillendirdiği
sonrasında ise, davranışlarını etkilediği sonucundan hareketle (Ünal ve Erciş, 2006:28) bu
çalışmada, itme ve çekme stratejisine karşı geliştirilen farklı davranışların kişisel değerler
temelinde açıklanabileceği varsayılmış ve ikinci hipotez şu şekilde geliştirilmiştir:
H2a: İtme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen davranışlar, kişisel
değerlerler temelinde oluşturulan pazar bölümlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı
farklılıklar göstermektedir.
H2b: Çekme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen davranışlar, kişisel
değerlerler temelinde oluşturulan pazar bölümlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı
farklılıklar göstermektedir.
Bilindiği gibi mobil pazarlama kampanyaları akaryakıt, otomotiv, bankacılık, teknoloji, hızlı
tüketim ürünleri, sağlık, perakende vb. gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Ancak bunlar
arasında hızlı tüketim ürünleri sektörü bu tür uygulamaları en fazla kullanan sektör olarak
tanımlanmaktadır20. Sektörel anlamda bu yoğunlaşmanın SMS reklam mesajlarına karşı
davranışların tüketicinin mesaj gönderilen ürüne ilgisine (Barwise ve Strong, 2005; Rettie vd.
2005) bağlı olarak açıklanabileceği varsayımından hareketle çalışmanın son hipotezi şu
şekilde oluşturulmuştur:
H3a: İtme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen davranışlar, sektörlere
göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.
H3b: Çekme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen davranışlar,
sektörlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık göstermektedir.
3.

Araştırma Tasarımı

İngilizcede orjinal kavram Location Based Advertising (LBA) ya da Location Based Service (LBS) olarak tanımlanmaktadır. Mobil
araçlardaki GPS özelliği kullaılarak bir mobil telefon abonesine o anki coğrafi konumuna göre (mağaza önünde, lokanta yakınlarında vb.)
SMS veya MMS şeklinde reklam mesajı gönderme şeklidir (Şenyuva, 2009: 6).
20
www.pazarlamadunyasi.com/Desktopdefault. aspx?tabid=138&ItemId=12&Rtabid=36 Erişim: 25.06.2010.
19
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3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli

Günümüzde mobil reklamcılık uygulamalarına büyük yatırımlar yapılmaktadır. Söz konusu
yatırımların etkinlik ve verimliliğini arttırabilmek işletmeler açısından büyük önem
taşımaktadır. Bu nedenle, tüketicilerin bu uygulamalara karşı geliştirdikleri tutum ve
davranışların detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Buradan hareketle, araştırmanın
temel amacı, mobil pazarlamada en önemli hedef kitlelerden biri olan üniversite
öğrencilerinin konuya yönelik tutum boyutlarını tanımlamak ve öğrencileri kişisel değerleri
temelinde alt gruplara ayırmaktır. Ayrıca öğrencilerin belirlenen tutum boyutlarının kişisel
değerleri açısından farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymak hedeflenmektedir.
İkinci amaç ise, mobil pazarlamanın itme ve çekme uygulamalarına karşı geliştirilen
davranışların kişisel değerler alt kümeleri temelinde farklı olup olmadığını belirlemektir.
Farklı ürün gruplarında karşılaşılan bu tür uygulamalara karşı tüketici davranışlarının sektöre
göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti ise çalışmanın son amacını oluşturmaktadır.
Şekil 1: Araştırma Modeli

3.2. Örnekleme Süreci ve Veri Toplama Araçları
Araştırmanın ana kütlesini Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Bölümü öğrencileri
oluşturmaktadır. İki aşamalı bu çalışmada amaçlar kapsamında keşifsel ve tanımlayıcı araştırma
tasarımıyla yargısal örnekleme metodu kullanılarak Anadoluhisarı Kampüsünde 160 kişiye 02.Mayıs 27.Mayıs 2011 tarihleri arasında yüz yüze anket uygulanmış ve bu anketlerden 153’ü
değerlendirilmiştir.
3.2.1. Veri Toplama Sürecinde Ön Araştırma

Çalışmanın ilk evresinde 50 üniversite öğrencisiyle anket yöntemi kullanılarak 01.Mart 11.Mart 2011 tarihleri arasında bir ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Buradaki birinci amaç
kişisel değerlerin ölçülmesinde kullanılmasına karar verilen Kahle (1983)’nin Değerler Listesi
(LOV)21 ölçeğindeki değerler haricinde farklı değerlerin olup olmadığının araştırılmasıdır. Bir

Dokuz değişkenli LOV ölçeğindeki kişisel değerlerin değerlendirilmesinde orjinalinde olduğu gibi (1): Günlük hayatımda son derece
önemli, (7): Günlük hayatımda hiç önemli değil şeklinde 7’li ölçek kullanılmıştır.
21
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diğer amaç ise, ikinci aşamada uyaran olarak verilecek itme/çekme stratejisi örneklerini içeren
SMS reklamlarının hangi sektör ve marka için hazırlanacağıyla ilgili bilgi toplamaktır22.
3.2.2. Veri Toplama Sürecinde İkinci Aşama: Deneysel Yöntem

Ön çalışmanın ardından, 2 (itme stratejisi kullanılan SMS reklamı/çekme stratejisi kullanılan SMS
reklamı) X 2 (Sektör A/Sektör B) formatında kurulan yarı deneysel yöntemde kararsal

örnekleme metoduyla Marmara üniversite öğrencileri arasından seçilmiş 160 katılımcı
rastgele iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruba sektör A için itme ve sektör B için çekme stratejisi
uygulayan SMS reklamları; iki gruba ise sektör A için çekme ve sektör B için itme stratejisi
uygulayan SMS reklamları içeren anketler uygulanmıştır. Dört ana bölümden oluşan ankette
birinci bölümde kişilik değerlerini ölçmeye yönelik LOV ölçeği ifadeleri; ikinci bölümde cep
telefonu sahipliği ve kullanımı ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu bölümde ayrıca
katılımcıların mobil reklam mesajlarına (SMS) karşı tutumlar Tsang vd. (2004) ile İspir ve
Suher (2009)’in çalışmaları23 dikkate alınarak 11 ifade ile ölçülmüştür.
İkinci bölüm soruları arasında ayrıca, araştırma hipotezleriyle ilişkili olmayan örneklemin
mobil reklam mesajlarına (SMS) karşı genel davranışlarını (örn. şimdiye kadar herhangi bir
kampanya SMS’i aldığında okuyup okumadığı, okumadıysa neden okumadığı, okuduysa
mesajın ne kadarını okuduğu vd.) ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. Söz konusu genel
davranışlar Tsang vd. (2004) ile Çakır vd. (2010)’nin çalışmaları temel alınarak beş soru ile
ölçülmüştür.
Üçüncü bölümde araştırmanın ikinci ve üçüncü grup hipotezleriyle ilişkili olan; yarı deneysel
formatta verilen itme ve çekme stratejilerine karşı davranışları ölçmek üzere Unni ve Harmon
(2007) ile Barwise ve Strong (2002) çalışmalarından faydalanılarak 5 ifade24 çerçevesinde
ölçülmüştür. Son bölümde ise demografik bilgiler sorulmuştur.
3.3. Araştırma Bulguları
3.3.1. Örnekleme Ait Genel Bulgular
Araştırmaya katılanların %67’si bayan, % 33’ü erkektir ve %98’i cep telefonu sahibi olup; %64’ü için
cep telefonu hayati önem taşımaktadır. Katılımcıların %62’si cep telefonunu internete girmek için
kullanmakta olup; %69,9’u belli bir numaraya mesaj gönderip herhangi bir çekilişe, yarışa ya da
oylamaya katılmamıştır. Katılımcıların %93’ü cep telefonuna reklam/promosyon mesajı aldığını ifade
etmiştir25. Mesajları okuyan grup içinde (112 kişi) mesajın tamamının okunma oranı %35,7’dir.
Bu aşama sonunda elde edilen bulgularda LOV ölçeğindeki değerlerin aynen kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin en çok
ilgilendikleri ve SMS reklamlarını almayı istedikleri iki sektörün giyim ve gıda olduğu ve bu sektörlerde en çok ilgi çeken iki marka adı
belirlenmiştir.
23
Değişkenlerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.
24
İfadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır.
25
%27’i alınan mesajları okumadan sildiğini; %51’i bazen okuduğunu ve sadece %8’i hemen okuduğunu ifade etmiştir.
22
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Çalışmaya katılanların sadece % 11’i mobil reklam mesajı almak istediklerini ve bunun günde bir
adetle sınırlı kalmasını ifade etmişlerdir. Mobil reklam mesajı almak istememe nedenlerinin başında
gönderilen mesajların bireysel ilgi alanlarıyla uyuşmaması (%46,7), mesajlarda verilen bilgilere
güvenmeme (%34,2) ve izinsiz olarak gönderilmiş olmaları (%33,6) gelmektedir.
3.3.2. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi ve Analiz Sonuçları
3.3.2.1. Mobil Pazarlamaya Karşı Tutum Boyutlarının Belirlenmesi ve Kişisel Değerler Kümeleme
Analiz Sonuçları

Çalışmada ilk olarak öğrencilerin mobil pazarlamaya yönelik tutum boyutlarını tanımlamak
ve öğrencileri kişisel değerleri temelinde alt gruplara ayırmak hedeflenmiştir. Tutumun
ölçülmesinde kullanılan 11 değişkene26 keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Faktor
analizinde Kaiser normalizasyonlu Varimax Rotasyonu yapılarak Temel Bileşenler Yöntemi
kullanılmıştır.
Yapılan analizde örneklemin yeterli (KMO=.762) ve verilerin normal dağılıma sahip
(Barlett’s testi: p<0.000) olduğu anlaşılmıştır (Akgül ve Çevik, 2003: 417-428; Altunışık, vd.,
2005: 212-231). Faktör yükü 0,50’den küçük olan bir değişken (Gegez, 2007:371) (“Reklam
amaçlı SMS’ler neredeyse her yerdedir”) ve binişik madde özelliği taşıyan üç değişken
(“Reklam amaçlı SMS almak zevkli ve eğlencelidir”, “Reklam amaçlı SMS almak keyiflidir”
ve “Genel olarak reklam amaçlı SMS’lerden hoşlanırım”) ölçekten çıkarılmıştır. Nihai olarak
yedi değişkenden oluşan tutum ölçeği (Cronbach’s alpha=.791) faktör analizi sonucunda üç
boyuta ayrılmıştır (bkz. Tablo 1).
Birincisi kişilerin SMS’leri bilgi kaynağı olarak değerlendirmelerini ifade eden “Bilgi”
boyutu; ikincisi kişilerin reklam amaçlı SMS’lerden rahatsız olduklarını ve sinir bozucu
bulduklarını ifade eden “Duygu” boyutu; sonuncusu ise reklam amaçlı SMS’lere güvenme ve
bunları satınalma kararlarında referans olarak kullanma biçiminde ifade edilen “Davranış”
boyutudur. Analiz sonucu oluşan üç faktörün varyans açıklama düzeyi % 75.204’dür.
Tablo 1: Mobil Reklam Mesajlarına Yönelik Tutum Boyutları Faktör Analizi Sonuçları
Değişkenler

Faktör 1: Bilgi Boyutu
Reklam amaçlı SMS'ler
güncel bilgi için iyi bir
kaynaktır.
Reklam amaçlı SMS'ler
ihtiyaç duydugum bilgiyi
sağlar.
Faktör 2: Duygu
Boyutu

Faktör
Yükleri

Varyans
Yüzdesi

Özdeğeri

Cronbach’s
Alpha

27.051

3.167

.784

Ortalama

2.92
.833
2.37
.807
25.051

1.095

.805

26

“Reklam amaçlı SMS'ler sinir bozucudur” ve “reklam amaçlı SMS'ler rahatsız edicidir” ifadeleri ters
kodlanmıştır.
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Reklam amaçlı SMS'ler
.887
rahatsız edicidir.
Reklam amaçlı SMS'ler
.827
sinir bozucudur.
23.102
1.003
.629
Faktör 3: Davranış
Boyutu
Cep telefonu bilgilerimi
reklam amaçlı SMS
.803
kullanımı için vermeyi
sakıncalı bulmam.
Reklam amaçlı SMS'leri
satınalma kararlarımda
.679
basvuru kaynağı olarak
kullanırım.
Reklam amaçlı SMS'lere
.662
güvenirim.
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Uygunluk Ölçütü: .762
Barlett Küresellik Testi X2 İstatistiği (Anlamlılık): 336.462 (.000).

2.15
2.16

2.12

2.16

2.15

Aritmetik ortalamalar, üniversite öğrencilerinin üç faktör açısından mobil reklam mesajlarına
karşı tutumlarının yönünün genel bir göstergesidir. Tablo 1’de verilen faktör ortalamalarına
göre, öğrencilerin genel tutumu olumsuzdur.
Çalışmada öğrencileri kişisel değerleri temelinde pazar bölümlerine ayırmak amacıyla
pazarlamada sıklıkla kullanılan çok değişkenli istatistik analiz yöntemlerinden İki Aşamalı
Kümeleme Analizi (Berekoven vd. 2009:212) yararlanılmıştır27. Kişisel değerler temelinde
yapılan Kümeleme Analizi sonucunda üç küme uygun görülmüştür28. Kümelerde sırasıyla 39,
95 ve 19 kişi yer almaktadır29 (bkz. Tablo 2).
Tablo 2: Kişisel Değerler ve Tutum Boyutları Alt Kümeleri Varyans (ANOVA) Analizi
Sonuçları
Değişkenler

1. Küme
Kümeler

A id iy et D u y g u su

Heyecan
Başkalari ile Sıcak İlişkiler Kurma
Kişisel Gelişim
Başkalarından Saygı Görme
Hayattan Zevk Alma
Güvenlik Duygusu
Kendine Saygı Duyma
Başarma Duygusu

Ortalama
6.18
6.00
6.64
6.85
6.95
6.69
6.85
6.85
7.00

2. Küme 3. Küme
Ortalama
5.31
5.36
5.98
6.57
6.52
6.43
6.29
6.75
6.46

Ortalama
4.42
4.79
4.37
5.32
4.84
4.53
4.68
5.32
5.11

F Değ.
10.056
6.194
31.567
24.657
46.083
36.960
30.933
26.521
29.460

A n lam lılık

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Bireylerin tüm değişkenler itibariyle benzerliklerini esas alarak, birbirine benzer olan bireylerin saptanması ve aynı kümelerde toplanıp bu
kümelerin tanımlanması amacıyla yapılan (Kurtuluş, 2010:190) kümeleme analizinin önemli ve kritik bir aşaması küme sayısının
belirlenmesidir. Küme sayısını otomatik olarak belirleyebilmesi sebebiyle “İki Aşamalı Kümeleme Analizi” klasik kümeleme analizlerine
kıyasla daha avantajlı konumdadır (www.cob.sjsu.edu/webb_k/.../ClusterR.doc Erişim: 29.07.2011).
28
Kümelerin oluşturulmasında yığmacı kümeleme algoritmasının kullanıldığı yöntemde en uygun küme sayısının belirlenmesinde
“Schwarz's Bayesian Criterion (BIC)” kriteri kümeleme kriteri kullanılmıştır.. En düşük BIC değerine sahip model en uygun küme sayısını
göstermektedir. (www.cob.sjsu.edu/webb_k/.../ClusterR.doc Erişim: 29.07.2011). Çalışma kapsamında BIC kriteri üç kümenin uygun
olduğunu göstermiştir.
29
Kümeleme analizinde küme boyutlarının anlamlı olması ve kümelerdeki değerleri açısından birbirlerinden anlamlı ölçüde (F istatistiği)
farklı olması gerekmekte olup, bu Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilmektedir (Kurtuluş, 2010:191). Kurtuluş (2010:186) alternatif
hipotezin kabulu için ortalamaların anlamlı derecede eşit olmadığı bir tek durumun bile yeterli olduğunu belirtmektedir. Buna bağlı olarak
analiz sonuçlarına göre tutumların Duygu ve Davranış Boyutu haricinde tüm değişkenler kümelere göre birbirinden farklılık göstermektedir
(bkz. Tablo 2).
27
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Tablo incelendiğinde kümeler kişisel değerlere yüksek ölçüde önem verenler (1.Küme), orta
düzeyde önem verenler (2.Küme) ve düşük düzeyde önem verenler (3.Küme) şeklinde
ayrıştığı görülmektedir. Çalışmada kümelerin ayırt edici özellikleri olarak anlamlı bulunan
değişkenlerin her bir kümede farklı değerlere sahip olduğunu ortaya koymak amacıyla
Kümelerarası İkili Karşılaştırma (LSD) testi kullanılmıştır (bkz. Tablo 3).
Tablo 3: Kişisel Değerler Kümelerinin İkili Karşılaştırma (LSD) Sonuçları

2

3
3
2
3
3

1

2

2

3
3

1

2

2

3
3

1

2

Hayattan Zevk Alma

2
1

3
3
2
3

Ortalama
Farkı
0.87
1.76
0.88
0.64
1.21
0.57
0.66
2.27
1.61
0.28
1.53
1.25
0.43
2.11
1.67
0.26
2.17

Güvenlik Duygusu

2
1

3
2
3

1.91
0.55
2.16

0.24
0.19
0.28

0.000
0.004
0.000

2

3

1

2

2

3
3

1

2

2

3
3

1.61
0.10
1.53
1.43
0.54
1.89
1.36

0.25
0.16
0.23
0.21
0.17
0.25
0.22

0.000
0.528
0.000
0.000
0.002
0.000
0.000

Değişken

Küme No

Küme No

A id iy et D u y g u su

1

2

Heyecan

2
1

Başkaları ile Sıcak İlişkiler Kurma

Kişisel Gelişim

Başkalarından Saygı Görme

Kendine Saygı Duyma

Başarma Duygusu

Std. Hata
0.28
0.41
0.37
0.25
0.36
0.33
0.19
0.29
0.26
0.15
0.22
0.20
0.15
0.22
0.20
0.18
0.27

Anlamlılık
0.002
0.000
0.017
0.010
0.001
0.084
0.001
0.000
0.000
0.071
0.000
0.000
0.005
0.000
0.000
0.153
0.000

Bu analizler sonrasında araştırmada tüketicilerin kişisel değerleri temelinde oluşturulan pazar
bölümlerine göre mobil pazarlamaya karşı geliştirdikleri tutum boyutları açısından
istatistiksel anlamda farklılık olduğunu varsayan birinci hipotezin test edilmesine geçilmiştir.
Bu aşamada kişisel değer kümelerindeki yetersiz gözlem sayısı nedeniyle, parametrik
olmayan testlerden Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır.
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Tablo 4: Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Sıra Değerleri Tablosu
İki Aşamalı
Ortalama
Kümeleme
Sıra
Sayısı
N
Değerleri
1
39
80,54
2
95
78,08
Bilgi Boyutu
3
19
64,32
Toplam
153
1
39
74,72
2
95
78,34 Ki-Kare
Duygu Boyutu
3
19
75,00 Serbestlik
Derecesi
Toplam
153
1
39
84,82 Anlamlılık
2
95
74,56 a
Davranış Boyutu
3
19
73,16
b
Toplam
153

Test İstatistiği a,b
Bilgi
Duygu
Davranış
Boyutu
Boyutu
Boyutu
1,86
0,23
1,65
2
2
2
0,39
0,89
0,44
Kruskal Wallis Testi
Gruplayıcı Değişken: İki
Aşamalı Kümeleme Sayısı

Analiz sonuçlarına göre öğrencilerin mobil pazarlamaya karşı geliştirdikleri tutum
boyutlarının kişisel değerler temelindeki pazar bölümlerine göre değişiklik göstermediği tespit
edilmiştir. Buna bağlı olarak H1’i destekleyecek yeterli sonuca ulaşılamamıştır.
3.3.2.2. İtme ve Çekme Temelli Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Geliştirilen
Davranışların Kişisel Değer Kümeleriyle İlişkilerinin Analizi
Araştırmanın ikinci hipotez testinden önce, davranışların ölçülmesinde kullanılan beş ifade
için Temel Bileşenler Yöntemi kullanılarak keşfedici Faktör Analizi uygulanmıştır. Hem itme
stratejileri hem de çekme stratejileri için ayrı olarak uygulanan analiz sonucunda; her iki
strateji için ifadelerin tek faktör temelinde toplandığını göstermektedir. Her iki analiz içinde
uygunluk kriterlerinin beklentileri karşıladığı tespit edilmiştir (bkz. Tablo 5 ve Tablo 6).
Tablo 5: Faktör Analizi Sonuçları (İtme Stratejisine Karşı Davranış)
İtme/Çekme Stratejisine Karşı Davranış İfadeleri
Bu SMS’den sonra uygun bir zamanda
kampanyadan yararlanmak için satış noktasına
giderim
Bu SMS’i dikkate alırım
Bu SMS’den sonra alış verişlerimde bu tür
mesajları kesinlikle gözönünde bulundururum
Bu SMS’den sonra kampanya hakkında daha fazla
bilgi edinmeye çalışırım
Bu kampanyayı arkadaşlarıma haber veririm

Faktör Yükleri
.918

.915
.899
.873

İtme
Stratejilerne
Karşı
Davranış
Faktörü
(= .934)

.844

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Uygunluk Ölçütü: 0,879
Barlett Küresellik Testi X2 İstatistiği (Anlamlılık): 638,526 (0,000)
Açıklanan Varyans Oranı: % 79,247

Tablo 6: Faktör Analizi Sonuçları (Çekme Stratejisine Karşı Davranış)
İtme/Çekme Stratejisine Karşı Davranış İfadeleri
Bu SMS’den sonra uygun bir zamanda
kampanyadan yararlanmak için satış noktasına
giderim
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Bu SMS’i dikkate alırım

.905

Bu SMS’den sonra alış verişlerimde bu tür
mesajları kesinlikle gözönünde bulundururum
Bu SMS’den sonra kampanya hakkında daha fazla
bilgi edinmeye çalışırım
Bu kampanyayı arkadaşlarıma haber veririm

.910

Faktörü
(= .928)

.836

.852
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Uygunluk Ölçütü: 0,882
Barlett Küresellik Testi X2 İstatistiği (Anlamlılık): 603,265 (0,000)
Açıklanan Varyans Oranı: % 77,932

Bu aşamadan sonra araştırmanın ikinci hipotezlerinin (H2a ve H2b) test edilmesinde, bir
önceki hipotez testinde olduğu gibi gözlem sayısının yetersizliği nedeniyle, parametrik
olmayan testlerden Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre (bkz. Tablo 7) itme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı
geliştirilen davranışların, kişisel değerler temelinde oluşturulan pazar bölümlerine göre
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdiğini varsayan (H2a) hipotezi kabul edilmiştir.
Ancak bu farklılığın çekme stratejileri içinde geçerli olduğunu varsayan (H2b) hipotezini
kabul edecek yeterli sonuca ulaşılamamıştır.
Tablo 7: Kruskal-Wallis Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları
Sıra Değerleri Tablosu
İki Aşamalı
Kümeleme
Sayısı
N
İtme
Stratejilerine
Karşı Davranış Toplam
Çekme
Stratejilerine
Karşı Davranış Toplam

1
2
3
1
2
3

Ortalama
Sıra
Değerleri
39
95
19
153
39
95
19
153

Test İstatistiği a,b
İtme Stratejilerine
Çekme Stratejilerine
91,99
Karşı Davranış
Karşı Davranış
72,15
6,83
5,10
66,21 Ki-Kare
Serbestlik Derecesi
2
2
0,03
0,08
84,21 Anlamlılık
a Kruskal Wallis Testi
77,31
Gruplayıcı Değişken: İki Aşamalı Kümeleme
56,68
b Sayısı

3.3.2.3. İtme ve Çekme Temelli Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Geliştirilen
Davranışların Sektörel Açıdan Analizi
Çalışmanın sonuncu hipotezini test etmek için Bağımsız Gruplararası T-Test Analizi
uygulanmıştır. Genel bir sonuç olarak katılımcıların mobil pazarlamaya karşı olumsuz
davranış sergileme yönünde bir eğilimi olduğu tespit edilmiştir. Analizde her iki strateji
temelinde geliştirilen davranışların giyim ve gıda sektörü bazında farklılık gösterdiği yönünde
anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır (bkz. Tablo 8). Bu eğilim itme temelli stratejiler açısından
giyim sektöründe daha az olumsuz (2.78); gıda sektöründe çekme temelli stratejiye karşı
davranışların ise olumlu (3.02) yöne kaymakta olduğu gözlemlenmiştir.
Tablo 8: İtme ve Çekme Temelli Mobil Pazarlama Uygulamalarına Karşı Geliştirilen
Davranışların Sektörel Analizi
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Çekme Temelli Mobil
Pazarlamaya Karşı
İtme Temelli Mobil
Pazarlamaya Karşı

Var. eşittir

F
0,9560

Var. eşittir

3,2418

Serbestlik
Derecesi Anlamlılık Sektör
150
0,000
Giyim
Gıda
3,0139772
150
0,003
Giyim
Gıda

Anlamlılık
T
0,330
-4,543124
0,074

Ortalama
2,20
3,02
2,78
2,22

Bu sonuçlara göre itme ve çekme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirilen
davranışların, sektörlere göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiğini varsayan
üçüncü hipotez alt hipotezleriyle (H3a/H3b) kabul edilmiştir.
4.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma sonucunda reklam amaçlı mobil pazarlamaya karşı öğrencilerin geliştirdikleri
tutumlar “Bilgi”, “Duygu” ve “Davranış” boyutu olarak üçe ayrılmıştır. Tutumların genel
olarak olumsuz olduğu görülmüştür. Kişisel değerler temelinde oluşturulan pazar bölümleri üç
gruba ayrılmıştır. Bunlar kişisel değerlere yüksek-orta ve düşük düzeyde önem verenlerden
oluşmaktadır.
Tutum boyutlarının tanımlanan pazar bölümleri açısından farklılık göstermediği saptanmıştır.
Öğrencilerin itme temelli mobil pazarlama uygulamalarına karşı geliştirdikleri davranışların
kişisel değerler temelinde oluşturulan pazar bölümlerine göre farklı olduğu tespit edilmiş,
ancak bu durumun çekme temelli uygulamalar içinde geçerli olduğu kanıtlanamamıştır.
Öğrencilerin mobil reklam mesajına karşı olumsuz davranış sergileme eğiliminde oldukları
ancak bunun sektörel açıdan farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Davranışlar itme
temelli uygulamalar için giyim sektöründe daha az olumsuz yönde iken; çekme temelli
uygulamalarda gıda sektöründe davranışların biraz daha olumlu yönde geliştiği tespit
edilmiştir.
4.1. Uygulamacılar İçin Öneriler
Kümeleme analizi uygulamacılara dikkate alınan birçok değişken temelinde benzerlik
gösteren bireyleri bir grupta toplamak suretiyle her bir müşteri grubunu tanımlama imkânı
sunmaktadır.
Mobil pazarlama uygulamalarına karşı tüketici tutum ve davranışlarının olumsuz olmasına
bağlı olarak hedef kitle üzerinde uygulamaların kabulünü sağlama amacıyla izinli
reklamcılık” konusuna önem verilmelidir.
Davranışlar genel anlamda olumsuz yönde gelişse de; kişilik değerlerine yüksek düzeyde
önem veren tüketici pazar bölümlerinin SMS ile gelen kampanya, indirim şeklindeki pasif
bilgilendirme

uygulamalarına

daha

duyarlı

olduğu

tespit

edilmiştir.

Bu

nedenle

uygulamacılara bu tür pazar bölümlerindeki tüketicilere aktif katılım göstermek durumunda
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kaldığı çekme türü stratejilerini daha az tercih etmeleri önerilmektedir. Ayrıca uygulamaların
kabulünde sektörel farklılık olabileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle çekme türü
uygulamalarının gıda sektöründe, giyim sektöründe ise itme türü uygulamalarının tercih
edilmesi önerilmektedir.
4.2. Araştırmanın Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler
Araştırma sonuçları zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle sadece bir ilde ve tek bir üniversite
bölümü öğrencileri ile, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemiyle gerçekleştirildiğinden
sonuçları genellemek mümkün değildir.
Çalışmada sadece öğrenciler temelinde bir kümeleme denemesi gerçekleştirildiğinden bu
çalışmadan çıkan sonuçlar diğer tüketici grupları için bir genellemeye olanak tanımamaktadır.
İleride tüm tüketici gruplarının ele alındığı, diğer illeri de kapsayan daha geniş ölçekli
yapılacak çalışmalar daha genel değerlendirmelere imkân tanıyacak ve farklı tüketici
kümelerinin tanımlanabilmesini sağlayacaktır.
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Yrd. Doç. Dr. Özlem H. Sanaktekin
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ozlem.hesapci@bilgi.edu.tr
Özet
Gelişen iletişim teknolojileri ve kullanıcılar arasında artan mobil iletişim ihtiyacı nedeniyle
mobil iletişim sektörü son yıllarda hızlı bir gelişime tanık olmaktadır.

Mobil iletişim

teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel iletişim araçları ile gerçekleştirilemeyecek fırsatlar
sunmaktadır. Mobil uygulamalar bunlara güzel bir örnektir. Cep telefonu teknolojisindeki
gelişmelerle birlikte, yeni nesil akıllı telefonların sunduğu hizmetler dijital dağıtım
platformlarından indirilebilen mobil uygulamalar sonucu iyice çeşitlenmiş, mobil telefonları
daha da kullanıcı dostu aletlere çevirmiştir. Mobil uygulama (aplikasyon) kullanımı ile
birlikte akıllı telefon kullanıcısı daha aktif bir cep telefon kullanıcısı haline gelmektedir. 271
akıllı cep telefonu kullanıcısına uygulanan anket sonuçlarına göre akıllı cep telefonu kullanım
süresi, mobil uygulama kullanımına karşı tutum, mobil uygulama kullanımında algılanan
finansal maliyet ve kullanıcı özelliği olarak fikir liderliği faktörleri hem ücretli, hem de
ücretsiz mobil uygulama kullanımını açıklamakta anlamlı bulunmuştur. Bunların yanı sıra,
kullanıcı özelliği olarak yenilikçilik ve mobil uygulama kullanımında algılanan uygulama
(kullanım) maliyeti, ücretsiz mobil uygulama kullanımını açıklamakta anlamlıdır. Bu
araştırmanın bulguları, cep telefonu üreticileri ve dijital dağıtım platform kurucuları ve mobil
uygulama üreticileri için önemli olabilecek çıktılar sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mobil iletişim, Mobil uygulama, Akıllı cep telefonları, Tüketici
davranışları.
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Mobile Communication: A Study on Smart Phone and Mobile Application
Use
Abstract
With the improvements in communication technologies and the increased need for mobile
communication among users, mobile communication industry is faced with fast-paced
developments in the last few decades. The developments in mobile communication
technologies serve opportunities that cannot be performed with traditional communication
tools. Mobile applications are considered as examples of such opportunities. The services
offered by mobile phone technologies are diversified by the mobile applications that can be
downloaded through digital platforms. And with these applications smart-phone users become
even more active users. In the current study a structured online questionnaire is conducted to
271 smart-phone users. The findings reveal that mobile application use, either free or for a
fee, is explained by the period of smart-phone use, attitudes toward mobile application use,
perceived financial cost of applications and opinion leadership. Furthermore, free applications
are more used when the innovativeness increases and the perceived application cost decreases.
The results serve important outcomes both for mobile companies and digital platform
providers, as well as mobile application producers.
Keywords: Mobile communication, Mobile application, Smart-phone, Consumer behavior.
1. GİRİŞ
Hareket hakinde iletişim sağlamamızı sağlayan tek araç cep telefonları olmamakla beraber
mobil iletişim denince akla gelen ilk araç kuşkusuz cep telefonlarıdır. Taşınabilir radyolar,
çağrı cihazları, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve yeni çıkan tabletler ve daha birçok araç
mobil iletişim teknolojisine örnek gösterilebilir. Yine de bu araçlar içerisinde hayatımıza en
köklü değişikliği cep telefonlarının yaptığı söylenebilir. Cep telefonu teknolojilerinin giderek
hem gelişiyor hem de ucuzlayarak daha ulaşılabiliyor olması sonucu cep telefonu kullanma
alışkanlıklarımız ve cep telefonuna karşı olan tutumlar giderek değişmektedir. Cep telefonu
gibi mobil araçların hızla yaygınlaşması mobil ticaret, mobil pazarlama ve mobil reklâmcılık
kavram ve uygulamalarını ortaya çıkarmıştır (Usta, 2009:294).
Yeni nesil telefonların sunduğu hizmetler dijital dağıtım platformlarından indirilebilen
uygulamalar (aplikasyon) sonucu iyice çeşitlenmiş, telefonları daha da kullanıcı dostu aletlere
çevirmiştir. Özellikli telefonlar standart ve kısıtlı sayıda uygulama ile gelirken, akıllı telefon
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 329

kullanıcıları istedikleri uygulamaları istedikleri zaman telefonlarına yükleyebilir ve gerektiği
takdirde bu uygulamaları güncelleyebilmektedirler (Sharma, 2010:8). Bu durum akıllı telefon
kullanıcısını daha aktif bir cep telefon kullanıcısı ve uygulama (aplikasyon) tüketicisi haline
getirmektedir. Bir başka değişle; eskiden sadece cep telefonu modeline karar veren tüketici,
dijital dağıtım platformları ile birlikte cep telefonu özelliklerini sunulan birçok seçenek ile
değiştirip güncelleyebilir hale gelmiştir. Kısaca, dijital dağıtım platformları kişilerin cep
telefonu ile olan ilişkisini değiştirmektedir.
Mart 2011 itibariyle Türkiye’de yaklaşık % 84 yaygınlık oranına karşılık gelen toplam 61,7
milyon mobil abone bulunmaktadır. (www.tk.gov.tr). Türkiye’nin genç nüfus yoğunluğu
düşünüldüğünde, yeni nesil cep telefonu ve mobil uygulama kullanımını anlamaya çalışmak
ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı yeni nesil cep telefonu kullanıcılarının
cep telefonu teknolojilerindeki bu değişikliklere karşı tutumlarını anlamak ve mobil uygulama
(aplikasyon) kullanımlarını açıklamaktır. Araştırma, bulgularıyla hem yeni gelişmekte olan
mobil uygulama endüstrisine katkıda bulunmayı hem de cep telefonu kullanımındaki
değişimleri

göz

önüne

sererek

mobil

pazarlama

literatürüne

katkıda

bulunmayı

hedeflemektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
İlk olarak 1876’da icat edilen telefon, 100 yıl içinde çok geliştirilmiş olsa da hep bir kabloya
bağlıydı. Küçük adalardan oluşan Japonya ve yüzlerce kilometre fiyort ve binlerce adaya
sahip Kuzey Avrupa ülkelerinin, coğrafi koşullar yüzünden kablo döşemekte sıkıntı yaşayınca
alternatif iletişim yöntemleri aramaya başlaması ile cep telefon teknolojisinin hızla gelişmeye
ve ticarileşmeye başladığı gözlenmiştir (Başaran, 2010:160). Taşınabilir telefon ilk olarak
Amerika’da Motorola firması tarafından 1973’te üretilmiştir (Hahn ve Singer, 2010:54). Cep
telefonları ticari amaçla ilk olarak Japonya’da 1979’da üretilmiş olup, ilk ticari telefon
görüşmesi 1991’de Finlandiya’da gerçekleşmiştir. İlk çıktığı zamanlarda kablolu telefon
özellikleri ile radyo frekanslarının birleşmesi sonucu basit, birebir sesli iletişim sağlayan cep
telefonları, giderek daha karışık ve sofistike bir hale gelerek tüketiciler için sadece bir iletişim
aracı olmaktan çıkmaya başlamıştır.
Cep telefonu altyapısındaki bu farklılıklar ve gelişimler cep telefonlarını kuşaklara ayırmıştır.
Birinci kuşak telefonlar 1970’lerin sonunda Japonya’da, 1980’lerin başında Danimarka, İsveç,
Norveç ve Finlandiya’da çıkmış ve daha sonra 1980’lerin ortasında gelişmiş ülkelerin çoğuna
yayılmıştır. Bu 1G teknolojisi telefonların en belirgin özelliği radyo dalgaları ile analog olarak
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bilgi taşıyor ve sadece sesli iletişim sağlıyor olmalarıydı. Radyonun biraz değiştirilmiş bu
şekli sayesinde bireyler kısıtlı da olsa birebir iletişim sağlayabiliyorlardı (Başaran, 2010:143).
İkinci kuşak kablosuz telefon teknolojisi 2G, ilk olarak 1991’de Finlandiya’da ortaya çıkmış
olup, radyo dalgaları ile dijital olarak bilgi taşımaktaydı. Bu yeni teknoloji, 2G dijital sistem
kullandığı için SMS gibi dijital bilgi servislerini de kullanıcılarına sunmaktaydı. Nitekim ilk
SMS 1992 yılında Finlandiya’da atılmıştı (Başaran, 2010:161; Hahn ve Singer, 2010:55). 2G
telefonlarına eklenen GPRS (General Packet Radio Service-Genel Paket Radyo Servisi) ve
WAP (Wireless Application Protocol- Kablosuz Uygulama Protokolü) özelliklerinin gelmesi
ile cep telefonu ile internete de girilebilir olmuştur.
Günümüzde 2G telefon kullanımı hala devam ederken, 1G telefonlar piyasadan tamamen
kalkmıştır. Bunun yanı sıra, 2G teknolojisinin iyice gelişmesi, 3G telefonların çıkmasına
önayak olmuştur. Hızlı bir şekilde internete bağlanabilen ve görüntülü konuşma dâhil birçok
yenilik sunan 3G telefonlar, ilk defa 2001 yılında Japonya’da piyasaya sunulmuştur.
Günümüzde birçok ülkeye yayılan 3G teknolojisinin her ülkede farklı bir altyapıya sahip
olmasına karşın kullanıcılara aşağı yukarı aynı hizmeti sunduğu söylenebilir (Hahn ve Singer,
2010:56-60).
Gelişen altyapısına göre kuşaklara ayrılan cep telefonları, kullanıcıya sağladığı hizmetler
açısından da üçe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki ‘dumb phone’ yani basit telefondur. Sadece
iletişim kurmaya yarayan bu telefonlar, cep telefonu kullanıcısına birebir sesli iletişim
kurmaktan başka hiçbir fayda sağlamamaktadır. İkinci tip telefon olan ‘feature phone’, sadece
sesli iletişim değil standart bazı uygulamalara (mesajlaşma, hesaplama, alarm kurma vb.) da
sahiptir. Ayrıca günümüzde en büyük pazar payına sahip telefonlar olmakla beraber bu oran
gittikçe azalmaktadır. Bunun başlıca nedeni de kendinden üst modellere göre sadece fiyat
avantajı olmasıdır (Nusca, 2009). Üçüncü tip telefon da, pazar payı giderek yükselen ‘smart
phone’, akıllı telefondur.
3G teknolojisinin kullanıldığı ve standart uygulamalara ek olarak dijital dağıtım
platformlarından ücretli veya ücretsiz uygulama indirilebilen akıllı telefonlar, sadece telefon
ile özdeşleştirilen hizmetleri değil bilgisayar, müzik çalar, kamera, game-boy gibi birçok
farklı teknolojik aletin özellikleri de bünyesinde barındırmakta ve böylelikle tüketiciye önceki
telefonlardan çok daha farklı hizmetler sunmaktadırlar. İnternete de çok hızlı bir şekilde
bağlanabilen bu telefonlar bilişim, iletişim ve taşınabilirliği bir teknolojik alette
birleştirmektedir (Nakilcioğlu, 2007:5) ve tek amaçlı aygıtlara (örn. dijital fotoğraf makinesi)
kıyasla daha yaygın kullanılmaya başlanmıştır (Attewell, 2005; Aykaç vd., 2007).
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Cep telefonunun sunduğu hizmetlerin değişiminde gelişen altyapı ve telefon teknolojilerinin
olduğu kadar dijital dağıtım platformlarının gelişmesinin de etkisi vardır. Bu platformlar
sayesinde

akıllı

telefon

kullanıcıları

cep

telefonlarında

istedikleri

uygulamaları

kullanabilmektedirler. Örneğin, Apple firmasının iTunes yazılımı üzerinden oluşturduğu App
Store dağıtım platformunda 35.000’i aşkın uygulama bulunmaktadır. Açıldığı Haziran 2008
yılından itibaren 10 milyardan fazla uygulama cep telefon kullanıcıları tarafından
indirilmiştir. Her akıllı telefon markası neredeyse farklı bir yazılım kullanmaktadır, bu
nedenle hepsinin farklı dijital dağıtım platformu mevcuttur. iPhone App Store’u, Blackberry
App World’u, Nokia Ovi Store’u, Samsung, Motorola ve Sony/Ericsson ise Google firmasının
yazılımı olan Android platformlarını kullanmaktadır. Bu platformlar akıllı telefon üreticileri
tarafından sunulup onların sıkı denetimi altında ise de bulunan uygulamalar akıllı telefon
üreticileri tarafından değil, bağımsız kişiler ya da kuruluşlar tarafından üretilmektedir. Cep
telefonu uygulamalarına artan talep üç dinamik çerçevesinde incelenmiştir: 1) gelişen cep
telefonu teknoloji altyapısı ile hızlanan cep telefonu servisi ve operatörleri 2) daha güçlü
donanıma sahip akıllı telefonlar ile daha hızlı cep telefonları ve 3) yaratıcı mucitlerin kolay ve
kârlı bir şekilde mobil uygulama üretebilir hale gelmesi (Sharma, 2010:1-4).

2.1 Türkiye’de Cep Telefonu Kullanımı
Son yıllarda Türkiye’de mobil telefon kullanımındaki ciddi artış ile birlikte telekomünikasyon
endüstrisi ön planda yer almaktadır (Barutçu, 2007). Yeni iletişim teknolojileri içinde hızla
büyüyen bir paya sahip olan cep telefonlarının kullanımı açısından Türkiye nüfusuyla
orantısız büyüyen bir paya sahiptir (Uslu, 2007:228). Kenan Aydın 2004 yılında yaptığı
araştırma sonucunda Türkiye’de bireysel telefon sahipliğinin dünya ortalaması gerisinde
olduğunu belirterek şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Ancak, Türkiye kişi başına düşen
gelir açısından değerlendirildiğinde; cep telefonu kullanımı yönünden çarpıcı sonuçlarla
karşılaşılır. Bu anlamda Türkiye’de kişi başına düşen cep telefonu sayısının çok yüksek
olduğu söylenebilir.” (150).

2005 yılı Enformasyon Toplumu Dünya Zirvesi tarafından

hazırlanan istatistiklere göre (ESRC, 2007), mobil telefon kullanımı açısından Türkiye
gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır.
Türkiye’de Mobil iletişim endüstrisinin 1994 yılı itibariyle GSM (Global System for Mobile
Communications) operatörleri ve abone sayısı göz önüne alındığında, hızlı bir büyüme
gösterdiği söylenebilir (Barutçu, 2007). Türkiye’de 2004 yılında 40 milyon cep telefonu
abonesi varken (Barutçu, 2007; Daşdağ, 2006), bu sayı Türk Telekom’un Aralık 2007
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istatistiklerine göre 60 milyonun üzerine çıkmıştır (http://www.tk.gov.tr). Türkiye İstatistik
Kurumu 2006 istatistiklerine göre ise toplam nüfusun %72,62’si cep telefonuna sahiptir
(Aykaç vd., 2007; TUİK, 2006).
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun güncel verilerine göre, Mart 2011 itibariyle
Türkiye’de mobil telefon kullanımı %84 yaygınlık oranıyla toplam 61,7 milyon mobil
aboneye ulaşmıştır. Mobil abone sayısı ve yaygınlık oranının 2009 yılından itibaren artış
eğiliminin yavaşladığı görülmekte ve bu değişikliğin sebebi numara taşınabilirliği ile birlikte
işletmeciler tarafından sunulan “her yöne” tarifeler ile kullanıcıların ikinci aboneliklerini iptal
ettirmesi olarak değerlendirilmektedir (www.tk.gov.tr).
Türkiye’de 3G altyapısıyla Temmuz 2009’da hizmet sunumuna başlanmıştır ve Mart 2011
itibariyle 3G abone sayısı 21,4 milyonu bulmuştur. Avrupa’da mobil abonelerin %30,1’i 3G
abonesi iken, Türkiye’de bu oran yaklaşık %35 seviyelerine ulaşarak AB ortalamasını
geçmiştir (www.tk.gov.tr). Akıllı telefonlar 3G’den önce gelmiş olmalarına karşın yeterli alt
yapıya sahip olmamaları nedeni ile verimli olarak kullanılamamakta oldukları görülmüştür
(Başaran, 2010:153).
2.2 Cep Telefon ve Mobil Uygulama Kullanımı
Yapılan literatür taraması göstermektedir ki cep telefonu kullanımı üzerine yürütülen
araştırmalar 2G ve özellikli telefonların çıkması ile başlamıştır. Genellikle sosyoloji,
psikolojik ve pazarlama araştırmaları tarafından incelenen cep telefonu kullanımına ilişkin
farklı bulgulara rastlanmaktadır. Sosyolojik araştırmalar cep telefonlarının sosyal ilişkilere
olan etkisine bakarken, psikolojik araştırmalar cep telefonu kullanıcılarının profillerini
incelemiştir. Pazarlama araştırmaları ise cep telefonunun nasıl daha etkili bir şekilde piyasa
tarafından kullanılabileceğini incelemiş, bu nedenle de kullanıcıların cep telefonu
reklamlarına olan tepkilerine ve tutumlarına odaklanmıştır.
Tüketici merkezli tüm iletişim teorileri tüketicinin aktif ve rasyonel bir aktör olduğunu belirtir
(McQuail, 2010:64). Bu da demek olur ki, tüketici kullandığı ya da kullanacağı ürün
konusunda seçicidir ve seçimini kendi faydasını maksimize edecek şekilde gerçekleştirir. Bu
başlangıç noktası mobil iletişim literatüründe de kendini göstermektedir. Birçok akademisyen
rasyonel seçim (rational choice) ile kullanım ve haz (uses and gratification) teorilerinden yola
çıkmıştır.
Örneğin, Leung ve Wei yaptıkları araştırmada cep telefonu kullanım ve haz amaçlarını sosyal
ve psikolojik hazlar olarak ikiye ayırmıştır. Yazarlara göre cep telefonu kullanıcıları ya
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arkadaşları ve aileleri ile sosyalleşmek için ya da bazı psikolojik tatminler elde etmek için cep
telefonu kullanmaktadırlar (2000:307-309). Bu noktadan yola çıkarak yaptıkları araştırmalar
sonucunda birincil etmenin psikolojik unsurlar, özellikle hareket özgürlüğü, acil kullanım ve
fayda sağlama olduğunu belirlemişlerdir. Sosyal nedenler ise ikincil sıradadır. Ayrıca; hareket
halinde olan kullanıcılar cep telefonunu daha çok kullanırken, genç ve eğitimsiz bayanların
sosyalleşme amacı ile telefonu kullandıklarını bulgulanmıştır. Araştırmanın en ilginç
sonuçlarından biri ise iş amaçlı yapılan konuşmaların sosyal değil, acil kullanım ve fayda
sağlama kategorilerine girdiği, bu yüzden de psikolojik kategori içerisinde yer aldığının tespit
edilmiş olmasıdır (Leung ve Wei, 2000:316-318).
Leung ve Wei (2000) gibi Keller (1987) ve Noble (1989) da telefon kullanım amaçlarını
sosyalleşme merkezli kullanım ve görev merkezli kullanım olmak üzere ikiye ayırmışlardır.
Fakat Leung ve Wei’nin aksine onlar sabit telefon kullanımını incelemişler ve kullanıcıların
telefon kullanım nedenleri arasında birincil sırada sosyalleşme ihtiyacının yer aldığını
belirtmektedirler.
Williams, Dordick ve Jesuale (1985:15) yaptıkları araştırmada sosyalleşme kategorisi altına
eğlence konseptini de katarak, özellikle genç kullanıcıların telefonu eğlence amacı ile
kullandıklarını vurgulamıştırlar. Dimmick, Sikand ve Patterson (1994:643) ise psikolojik
kategoriyi genişleterek kullanıcıların cep telefonunu kendilerini güvende hissetmek için
kullandıklarını belirtmiştirler. Ayrıca Leung ve Wei (1998:198) çağrı cihazı üzerinde
yaptıkları araştırmalar sonucunda moda ve statünün çağrı cihazı kullanımı için önemli bir
neden olduğunu tespit etmiştirler.
O’Keefe ve Sulanowski (1995:622) cep telefonu kullanım nedenlerinin cep telefonu kullanım
alışkanlıkları üzerinde etkisi olup olmadığını araştırmıştır. Araştırma sonucunda cep
telefonunu sosyalleşme, eğlence ve zaman yönetimi nedenleri ile kullananların cep telefonu
ile daha sık görüşme yaptıklarını göstermiştir. Bu tespit yukarıdaki diğer bulgularla da
örtüşmektedir.
Bazı akademisyenler de mobil telefon üzerinden sağlanan pazarlama iletişimine odaklanarak,
müşterilerin mobil telefon reklamlarını kabul etmelerini sağlayan dinamikleri incelemişlerdir
(Barutçu ve Öztürk-Göl, 2009; İspir ve Suher, 2009; Usta, 2009). Yapılan araştırmalar
sonucunda mobil reklam kabulünün tüketici odaklı ve ürün odaklı özellikler olmak üzere
ikiye ayrıldığı belirtilmiştir. Tüketici odaklı özellikler yeniliğe açıklık, önceden var olan bilgi,
araştırmacı davranış ve reklama karşı olan tutum olarak listelenmiştir. Ürün odaklı özellikler
ise ürünün algılanan faydası ve algılanan risk olarak belirtilmiştir (Bauer vd., 2005:183-187).
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Bir başka araştırma ise genç cep telefonu kullanıcılarının sosyal ve eğlence amaçlı cep
telefonu kullandıklarını, bu yüzden de bilgi ve reklam amaçlı SMS’leri rahatsız edici ve özel
alan ihlali olarak gördükleri sonucuna ulaşmıştır (Grant ve O’Donohoe, 2007:223).
Castells ve diğerleri (2004:41) yaptıkları araştırmada vurgulamışlardır ki: “SMS çok ucuz bir
uygulama olmasına rağmen bazı fiziksel ve zihinsel özellikler ve boş zaman gerektirir.
Bununla beraber sesli mesaj bırakmak ise ekstra bir kabiliyet gerektirmez… O zaman
diyebiliriz ki her sosyal grup – demografik bağlamda ayrıştırılmış gruplar – kablosuz
teknolojileri farklı şekillerde kullanacaklardır, çünkü hepsinin fayda beklentileri farklı
olacaktır.” Her kıta üzerinden belli sayıda ülke seçip dünyadaki cep telefonu kullanımını
karşılaştıran bu araştırmada yaş, cinsiyet ve sosyo-ekonomik statüye bakılmıştır. Yaş
kategorisine bakıldığında; araştırmacılar ucuzlayan cep telefonu fiyatları sayesinde yaşlıların
da cep telefonu kullanmaya başladıklarını belirtmiştir. Akıllı telefonlarının daha çok çalışan
kişiler tarafından tercih edildiği vurgulanırken, gençlerin ise cep telefonu ile gelen yeniliklere
(örn. SMS) daha açık oldukları hatta cep telefonunu sesli iletişim yanı sıra sessiz iletişim için
de kullandıkları vurgulanmıştır. Cinsiyet kategorisine gelindiğinde dünyanın farklı
bölgelerinde farklı tutumlar ortaya çıkmaktadır. Yine de kadınların moda ve sosyalleşme gibi
nedenlerden dolayı cep telefonu kullanmayı tercih ettiği görülürken, erkeklerin iş ve oyun
odaklı nedenlerle cep telefonu kullandığı tespit edilmiştir. Sosyoekonomik kategoride ise cep
telefonlarının yaygınlaştığı ülkelerde değişik sınıflar arasında fark çok görülmezken, cep
telefonunun yaygın olmadığı ülkelerde ciddi bir fark olduğu bulgulanmıştır. Cep telefonu
kullanımının çok yaygın olmadığı ülkelerde, cep telefonunun eğitimli ve refah düzeyi yüksek
kişiler tarafından kullanıldığı gözlenmiş ve bu ülkelerde cep telefonuna sahip olmanın
sembolik bir değer taşıdığı belirtilmiştir (Castells vd., 2004).
Akıllı telefonların ve mobil uygulama kullanımının artıyor olması ve yeni kullanıcı dostu
ürünler haline dönüşmüş olmaları nedeniyle literatürde akıllı telefon kullanımı ve mobil
uygulama tüketimi üzerine yapılmış kapsamlı bir araştırmanın eksikliği gözlenmektedir.
Türkiye’de 3G hizmetiyle birlikte mobil internet hizmeti alan abone sayısında ciddi artışlar
söz konusudur. Mobil internet kullanıcı sayısının 2010 yılının ilk döneminde 640.580 iken,
2011’in ilk döneminde % 190.8’lik bir artışla 1.862.888’e yükseldiği belirtilmektedir
(www.tk.gov.tr). Bu gelişmelerin akıllı telefon kullanımı ve dolayısıyla mobil uygulama
tüketimi üzerinde etkileri olması beklenmektedir. Cep telefonu kullanımı üzerine yapılmış
çalışmalar bulunmakta ancak verilerin çoğu yeni nesil akıllı cep telefonları üzerine
yoğunlaşmamaktadır.

Değişen teknolojik altyapılar ile birlikte kullanım kalıplarında da
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değişiklikler gözlenmesi kaçınılmazdır.
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu araştırmanın amacı, akıllı cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu kullanım alışkanlıkları
ve mobil uygulama kullanımlarını açıklamaktır. Mobil uygulama akıllı cep telefonlarında
çalışan ve buna bağlı telsiz ve mobil iletişim ortamlarını kullanan uygulama olarak ele
alınmıştır.

3.2 Örneklem Yöntemi
Bu araştırma için toplamda 271 birimlik bir örnek ile çalışılmıştır. Araştırmada; ana kütlenin
tamamına ulaşmak araştırmanın kısıtları düşünüldüğünde mümkün olmadığı için, tesadüfî
olmayan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ancak, örnekleme işleminde seçim
önyargısını en aza indirmek ve mümkün olan en iyi temsili örneği elde etmek için İstanbul’da
yaşayan farklı demografik özelliklere sahip akıllı telefon kullanıcılarına ulaşılmaya
çalışılmıştır. Mobil uygulamaları kullanmak ancak akıllı telefonlarla mümkün olduğu için,
akıllı telefon sahibi olmak ankete katılım için ön koşul olmuştur.
3.3 Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Veri toplama yöntemi olarak anket uygulaması Mayıs-Haziran 2011 döneminde yapılmıştır.
Veriler, 318 katılımcıdan internet üzerinden yapılan anket uygulaması ile toplanmıştır.
Katılımcılar çalışmaya, çalışmanın detaylarını içeren e-posta ile çağrılmışlardır. Ankete
katılım oranının yaklaşık % 78 olduğu görülmüştür. 318 anketten eksik ve hatalı doldurulan
anketlerin elenmesi ile toplamda 271 anket analize uygun bulunmuştur. Anketlerin analizi
SPSS (versiyon 18.0) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans
dağılımları, varyans, faktör, korelasyon ve çoklu regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
3.3.1 Araştırmanın Ön Çalışmaları
Araştırmaya başlamadan önce, kullanılacak olan değişkenleri göz önünde bulunduran taslak
bir anket formu oluşturulmuştur. Taslak anket formu 24 birimlik bir örnek kitle üzerinde
uygulanmıştır. Bu işlemler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında taslak soru formu gerekli
düzeltmeler yapılarak son şeklini almıştır.
3.5 Araştırmanın Değişkenleri ve Kullanılan Ölçekler
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Anket formunda toplam 42 soru yer almıştır. 4 soru katılımcıların demografik özelliklerini, 1
soru akıllı cep telefonu kullanımını, 15 soru cep telefonu kullanım amaçlarını, 9 soru mobil
uygulama tüketimini, 6 soru mobil uygulamalara karşı tutumu, 3 soru mobil uygulama
tüketimde algılanan maliyeti, 1 soru mobil uygulama tüketiminde algılanan güvenirliği, 1 soru
mobil uygulamalar hakkında sahip olunan bilgiyi ve 1’er soru fikir liderliği ve yenilikçilik
değişkenlerini ölçmek için kullanılmıştır.
3.5.1 Ölçeklerin Değerlendirilmesi
Cep telefonu kullanım amaçlarını ölçmek için Leung and Wei, (2000)’den uyarlanan 9 soru
5’li Likert (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle katılıyorum) ölçeği kullanılarak
sorulmuştur.
Mobil uygulama tüketimini etkilediği varsayılan, sosyal maliyet, finansal maliyet, uygulama
maliyeti, güvenirlik, bilgi düzeyi, yenilikçilik, fikir liderliği’ni ölçmek için Marez ve diğerleri
(2008)’inden uyarlanan 1’er soru 5’li Likert (1 = kesinlikle katılmıyorum, 5 = kesinlikle
katılıyorum) ölçeği ile kullanılmıştır.
Mobil uygulamalara karşı tutum’u ölçmek için 6 soru 5’li Likert (1 = kesinlikle katılmıyorum,
5 = kesinlikle katılıyorum) ölçeği ile kullanılmıştır. Değişkenleri ölçmek amacıyla sorulan
sorulara verilen cevapların ortalamaları alınarak ilgili değişkenlere ait puanlar hesaplanmıştır.
4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kadın
Erkek

Toplam
Eğitim
İlköğretim mezunu
Lise mezunu
Lisans mezunu
Lisansüstü mezunu
Toplam

Frekans
f
121
150

Yüzde
%
44.6
55,4

271
Frekans
f
13
24
176
58

100
Yüzde
%
4,8
8,9
64,9
21,4

271

100

Gelir Durumu
700YTL ve altı
701-1200
1201-2000
2001-5000
5001 ve üstü
Toplam
Yaş
16 (en düşük)
67 (en yüksek)

Frekans
f
7
18
71
96
79
271
Ort
26.44

Yüzde
%
2,6
6,6
26,2
35,4
29,2
100
Std.
Sapma
8.23

Tablo 1’de katılımcıların yaş, cinsiyet, meslek, gelir ve öğrenim durumlarına göre dağılımları
görülmektedir. Katılımcıların yaş ortalamasının 26.44 olduğu ve yaklaşık % 44,6'sının kadın
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% 55,4’ünün erkek olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında ise
% 9,2’sinin 1200 TL ve altında bir gelir seviyesine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Katılımcıların % 64,6’sının, 2001 TL ve üstünde bir aylık gelire sahiptir. Ayrıca katılımcıların
% 86,3’lük oranının üniversite ve üstü bir eğitim seviyesine sahip olduğu görülmektedir.
İlköğretim mezunu katılımcılar örneklemin sadece % 4,8’ini kapsamaktadır.
Türkiye’deki akıllı cep telefonu tüketici profili göz önüne alındığında araştırmanın örneklem
profilinin profili iyi bir şekilde temsil ettiği söylenebilir.
Tüketicilerin akıllı cep telefonu ve mobil uygulama tüketimlerini açıklamaya çalışan bu
çalışma, demografik özellikler, akıllı cep telefonu kullanımı, cep telefonu kullanım amaçları,
mobil uygulama tüketimi üzerine, mobil uygulamalara karşı tutum, mobil uygulama
tüketiminde algılanan maliyet, mobil uygulamaların algılanan güvenirliği, mobil uygulamalar
hakkında sahip olunan bilgi, fikir liderliği ve yenilikçilik değişkenlerinin etkilerini
incelemektedir. Araştırma sonucunda elde edilen bulguların analizinde çok değişkenli
istatistiksel analizlerden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği test
edilirken en yaygın kullanım alanına sahip iç tutarlılık analizi metodu olan Chronbach Alfa
katsayısına bakılmıştır. Bulguların analizinde korelasyon ve varyans analizleri (ANOVA)
kullanılmış ve cep telefonu kullanım amaçları ise Faktör analizi ile incelenmiştir. Ardından
mobil uygulama tüketim davranışını açıklamaya yönelik çoklu regresyon analizi
uygulanmıştır. Bulgular ilerleyen bölümlerde detaylıca açıklanmaktadır.
4.2. Cep Telefonu Kullanımı
Akıllı cep telefonu kulanım süresine bakıldığında görülmektedir ki, katılımcıların büyük bir
oranı akıllı cep telefonlarını 1 ile 4 yıl arasında değişen sürelerde kullanmaktadırlar. 4 yıldan
daha uzun süredir akıllı cep telefonu kullanan sayısı toplam örneklemin %10.7’si kadardır.
Akıllı cep telefonu kullanım amaçlarını incelemek için, Leung and Wei, (2000)’nin bulguları
ışığında ve yapılan ön çalışma doğrultusunda belirlenen cep telefonu kullanım amaçları 9 soru
ile ölçülmüş ve Faktör analizi yardımıyla gruplanmıştır. Tablo 2 araştırma kapsamında
elde edilen veri setine ilişkin faktör analizi sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 2: Faktör Analizi: Cep Telefonu Kullanım Amaçları
Cep Telefonu Kullanım amaçları
Faktörler
Sosyal Amaç

F1

F2

Ort.

S.S.

Arkadaşlarımla Haberleşmek

,924

4,31

1,27

Ailemle Haberleşmek

,913

4,31

1,29
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İş İçin

,734

3,88

1,36

Psikolojik Amaç
Zamanı daha iyi kullanmak

,776

3,51

1,30

Gün içinde daha rahat hareket edebilmek

,728

3,79

1,22

Daha modern bir görünüme sahip olmak

,699

2,73

1,36

Oyun oynamak

,656

2,93

1,41

,579

3,76

1,38

Daha güvende hissetmek

3
5
,85
,76
3,53
1,49
44,08
18,63
44,08
62,71
, 757
1004,237 (df: 28, p: 0,000)

Cronbach Alpha (
Özdeğer/Eigenvalue
Açıklanan Varyans (%)
Kümülatif Varyans (%)
Kaiser Meyer Olkin Yeterlilik Ölçütü (KMO)
Bartlett Testi, χ2

Analiz

sonuçlarına

göre

öz

belirlenmiştir (F1 ve F2).

değeri

1,0’ın

üzerinde

olan

iki

faktör

Bu iki faktör toplam varyansın % 62,71’ini

açıklamaktadır. Tüm modelin KMO (Kaiser Meyer Olkin) yeterlilik ölçüsü
0,757’dir.

Bu

ölçü,

değişkenlerin

kısmi

korelasyon

katsayılarının

büyüklüklerini karşılaştırmak için kullanılan bir endekstir. KMO değerinin
0,50’nin

altına

düşmesi

ise

değişkenlerin

faktör

analizine

uygun

olmadığını ifade eder (Kaiser, 1974). Bu çalışmadaki değişkenlere ait
olarak bulunan değer, değişkenlerin faktör analizi için iyi olduğunu
göstermektedir. Analizde tüm değişkenlerin faktör yükleri 0,5’in üzerinde
bulunmuştur.
Faktör analizi yöntemi olarak temel bileşenler metodu (principal component
analysis) kullanılmıştır. Faktör yükü 0.5’in altında kalan ve kavramsal
olarak gruplamaya uymayan bir ifade analizden çıkarılmıştır. Söz konusu
faktörleri belirleyen değişkenler ve faktör yükleri dikkate alındığında,
F1’in “Sosyal amaç”, F2’in ise “Psikolojik amaç” durumlarını temsil
ettiği görülmektedir. Faktör analizi sonuçları Leung and Wei, (2000)’nin bulgularıyla
paralellik göstermektedir. Faktörlerin mobil uygulama tüketimi ile ilişkisine
bakılmış ve sonuçlar ileriki bölümlerde açıklanmıştır.
4.3. Mobil Uygulama Kullanımı
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Mobil uygulama kullanımı ücretli mobil uygulama ve ücretsiz mobil uygulama olmak üzere
iki şekilde ölçülmüştür. Buna göre ücretsiz mobil uygulama kullanım sıklığı ortalaması 3,30,
ücretli mobil uygulama kullanım sıklığı 2,54 bulunmuştur. Mobil uygulama kullanımında
cinsiyet faktörünün rolü olup olmadığı ANOVA ile araştırılmış ve erkeklerin kadınlara oranla
hem ücretsiz hem de ücretli mobil uygulamayı daha sıklıkla kullandığı görülmüştür (F(1,269)
= 7,362; p < .01; F(1,269) = 7,916; p < .01, sırasıyla). Buna karşın mobil uygulama
kullanımına karşı tutumda cinsiyet farklılığı bulunmamıştır (F(1,269) = ,36; p = .549).
Kullanılan mobil uygulama alanlarına bakıldığında en sıklıkla kullanılan alanların sosyal
paylaşım sitelerine ait uygulamalar olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla bilgi-hizmet içerikli
uygulamalar, oyun-eğlence, hobi, finans alanlarındaki uygulamalar izlemektedir. Eğitim
içerikli uygulamaların ise en az sıklıkta kullanılan mobil uygulama alanı olduğu
görülmektedir.
Tablo 3: Araştırmada kullanılan değişkenler (N=271)
Soru
Sayısı



Max

1,00

5,00

3.30

1.33

1

-

1,00

5,00

2.54

1.03

1

-

1,00

5,00

3.19

.54

6

,82

Ekonomik

1,00

5,00

2.33

1.27

1

-

Sosyal

1,00

5,00

1.59

.93

1

-

Uygulama

1,00

5,00

1.49

1.01

1

-

Güvenilirlik

1,00

5,00

3.90

1.15

1

-

Yenilikçilik

1,00

5,00

2.83

1.42

1

-

Fikir liderliği

1,00

5,00

2.73

1.41

1

-

Sahip olunan bilgi

1,00

5,00

2.65

1.16

1

-

F1: Sosyal amaç

1,00

5,00

4.17

1.14

3

,85

F2: Psikolojik amaç

1,00

5,00

3.35

.95

5

,76

Mobil uygulama tüketim sıklığı
(ücretsiz)
Mobil uygulama tüketim sıklığı
(ücretli)
Mobil uygulamalara karşı tutum

Ort.

Std.
Sapma

Min.

Algılanan Maliyetler

Kullanıcı özellikleri

Cep Telefonu Kullanım Amaçları

Mobil uygulama kullanımının araştırmada ölçülen değişkenlerle ilişkisine öncelikle
korelasyon analizi yardımıyla bakılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, mobil uygulama
(ücretli ve ücretsiz) kullanımını açıklamaya yönelik çoklu regresyon analizi uygulanmıştır.
Bulgular Tablo 4 ve 5’da özetlenmektedir. Tablo 3’te araştırmada kullanılan tüm
değişkenlerin özellikleri gösterilmiştir.
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Akıllı Telefon Kullanma Süresi

Mobil Uygulamalara karşı Tutum

Sahip olunan bilgi

Fikir Liderliği

Yenilikçilik

Güvenilirlik

Finansal Maliyet

Uygulama maliyeti

Sosyal Miliyet

F1: Sosyal Amaç

F2:Psikolojik Amaç

-.122

.150

.312

-.038

.452

.479

.244

-.422

-.245

-.089

.044

.229

p

.045

.013

.000

.530

.000

.000

.000

.000

.000

.144

.470

.000

r

.002

.217

.202

.001

.248

.263

.138

-.300

-.106

-.005

-.016

.073

p

.968

.000

.001

.999

.000

.000

.023

.000

.081

.930

.794

.230

Yaş
Aplikasyon
tüketimi
(ücretsiz)

r

Aplikasyon
tüketimi
(ücretli)

Tablo 4: Korelasyon Analiz Sonuçları

Ücretsiz mobil uygulama kullanımının, akıllı telefon kullanma süresi, mobil uygulama
kullanımına karşı tutum, cep telefonu kullanımında psikolojik amaç, mobil uygulamalarda
algılanan güvenilirlik, kullanıcı özelliği olarak yenilikçilik ve fikir liderliği ile anlamlı pozitif
ilgileşimde olduğu görülmektedir. Buna karşın kullanıcı yaşı, mobil uygulama kullanımında
algılanan finansal ve uygulama (kullanım) maliyetleri ile anlamlı negatif ilgileşimde
bulunmuştur. Tüketicinin mobil uygulama tüketiminde algıladığı finansal ve uygulama
maliyetleri yükseldikçe ücretsiz mobil uygulama tüketiminin düştüğü görülmektedir. Ücretli
mobil uygulama kullanımının ise, akıllı telefon kullanma süresi, mobil uygulama kullanımına
karşı tutum, algılanan mobil uygulama güvenilirliği, kullanıcı özelliği olarak yenilikçilik ve
fikir liderliği ile anlamlı pozitif ilgileşimde olduğu görülmektedir. Buna karşın sadece
algılanan finansal maliyet ile anlamlı negatif ilgileşimde bulunmuştur. Tüketicinin mobil
uygulama tüketiminde algıladığı finansal maliyet yükseldikçe ücretli mobil uygulama
tüketiminin düştüğü görülmektedir.
Tablo 5: Regresyon Analizi-Mobil Uygulama Kullanımı
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Bağımlı Değişken: Mobil Uygulama Kullanımı (ücretli)


Bağımsız Değişkenler

t-istatistiği

p

Akıllı cep telefonu kullanma süresi

.157

2.716

.007

Mobil uygulamalara karşı tutum
Algılanan Maliyetler

.135

2.267

.024

-.232

-4.003

.000

.130

2.121

.035

Finansal
Kullanıcı özellikleri
Fikir Liderliği
R2 0,163; F = 12,953; p < 0,0001

Bağımlı Değişken: Mobil Uygulama Kullanımı (ücretsiz)
Bağımsız Değişkenler



t-istatistiği

p

Akıllı cep telefonu kullanma süresi

.119

2.392

.017

Mobil uygulamalara karşı tutum
Algılanan Maliyetler

.161

3.082

.002

Finansal

-.261

-4.960

.000

Uygulama

-.139

-2.756

.006

.204

2.548

.011

.151

1.924

.055

Kullanıcı özellikleri
Yenilikçilik
Fikir Liderliği
R2 0,386; F = 27,678; p < 0,0001
** p < ,01 * p < ,05

Çoklu regresyon analizleriyle ücretsiz ve ücretli mobil uygulama kullanımı açıklanmaya
çalışılmıştır. Buna göre, çoklu regresyon modeline dahil edilen bağımsız değişkenler ücretsiz
mobil uygulama kullanımındaki varyansın % 38,6’lık kısmını, istatistiksel olarak anlamlı bir
şekilde açıklamaktadır (F = 27,678; p < 0,0001). Modele dahil edilen altı değişken ücretsiz
mobil uygulama kullanımını açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu
değişkenler, akıllı cep telefonu kullanma süresi, mobil uygulamalara karşı tutum, algılanan
finansal ve uygulama maliyeti, kullanıcı özelliği olarak yenilikçilik ve fikir liderliğidir.
Ayrıca, çoklu regresyon modeline dahil edilen bağımsız değişkenler ücretli mobil uygulama
kullanımındaki varyansın % 16,3’lük kısmını, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde
açıklamaktadır (F = 12,953; p < 0,0001). Modele dahil edilen dört değişken ücretli mobil
uygulama kullanımını açıklamakta istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu değişkenler,
akıllı cep telefonu kullanma süresi, mobil uygulamalara karşı tutum, algılanan finansal
maliyet ve kullanıcı özelliği olarak fikir liderliğidir. Ücretsiz mobil uygulama kullanımına
karşın, ücretli mobil uygulama kullanımını açıklamakta kişilik özelliği olarak yenilikçiliğin
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yanı sıra mobil uygulama kullanımında algılanan uygulama (kullanım) maliyetinin anlamlı
değişkenler olmadığı görülmektedir.
5. SONUÇ
Haberleşme sektörü, gelişen iletişim teknolojileri ve kullanıcılar arasında artan mobil iletişim
ihtiyacı nedeniyle son yıllarda hızlı bir gelişmeye tanık olmaktadır. Mobil iletişim
teknolojilerindeki gelişmeler, geleneksel iletişim araçları ile gerçekleştirilemeyecek fırsatlar
sunmaktadır (Barutçu ve Göl, 2009; Pousttchi ve Wiedemann, 2007). Veri iletiminin de mobil
şebekeler aracılığıyla temin edilmesiyle mobil haberleşme sistemleri yaşamın vazgeçilmez bir
unsuru haline gelmiştir. 1. Nesil sistemlerle başlayan mobil haberleşme yaklaşık yirmi yılda
üç kuşak değiştirmiş ve günümüz 3G teknolojilerine ulaşmıştır. Cep telefonu teknolojisindeki
gelişmelerle birlikte, yeni nesil akıllı telefonların sunduğu hizmetler dijital dağıtım
platformlarından indirilebilen uygulamalar sonucu iyice çeşitlenmiş, telefonları daha da
kullanıcı dostu aletlere çevirmiştir. Mobil uygulama kullanımı ile birlikte akıllı telefon
kullanıcısı daha aktif bir cep telefon kullanıcısı ve uygulama (aplikasyon) tüketicisi haline
gelmektedir.
Akıllı cep telefonu kullanıcılarının mobil uygulama tüketimini anlamaya yönelik bu çalışma
cep telefonu üreticileri ve digital dağıtım platform kurucuları ve mobil uygulama üreticileri
için önemli olabilecek çıktılar sağlamaktadır. Türkiye’de akıllı telefon kullanımında artış
gözlense de halen kullanım sayıca azdır. Akıllı telefon kullanıcıları arasında da mobil
uygulama kullanımının henüz çok yaygınlaşmadığı söylenebilir. Ücretsiz mobil uygulamalar
görece daha sık kullanılırken, ücretli uygulamaların az tercih edildiği görülmektedir.
Akıllı cep telefonu kullanma süresi, mobil uygulama kullanımına karşı tutum, mobil
uygulama kullanımında algılanan finansal maliyet, kullanıcı özelliği olarak fikir liderliği hem
ücretli hem de ücretsiz mobil uygulama kullanımını açıklamaktadır. Bunların yanı sıra,
ücretsiz mobil uygulama kullanımını açıklamakta kullanıcının yenilikçilik özelliği ve mobil
uygulama kullanımında algılanan uygulama (kullanım) maliyetinin de anlamlı değişkenler
olduğu bulunmuştur. Ayrıca, mobil uygulamaları, gerek ücretli gerekse ücretsiz, kadınlara
kıyasla erkeklerin daha sık kullandığı görülmektedir.
Çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır ve bunlar sonuçları değerlendirilirken ve
yorumlanırken göz önüne alınmalıdır. Öncelikle, zaman ve maddi kısıtlar nedeniyle kısıtlı bir
örneklem genişliğiyle çalışılmıştır. İleride gerçekleşecek çalışmaların daha yaygın bir
örneklemle çalışıp bulguların genellenebilirliğini kuvvetlendirmeleri gerekmektedir. Ayrıca,
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gelecekte bu konuyu çalışacak araştırmacıların, cep telefonu ve mobil uygulama kullanımını
açıklayabilecek farklı psikolojik değişkenleri de göz önüne almalarında fayda görülmektedir.
Bu araştırma yalnızca bireysel amaçlı mobil uygulama kullanımını incelemiş olup, ileride
gerçekleştirilecek karşılaştırmalı çalışmalar kurumsal amaçlı kullanımları da açıklamaya
çalışarak mobil uygulama kullanımına daha geniş perspektiften bir açıklama sağlayabilir.
Bu araştırma bulguları akıllı cep telefonu kullanıcılarının cep telefonu kullanım amaçları ile
birlikte mobil uygulama kullanımlarını açıklamaya çalışarak uygulamacılara önemli bilgiler
verirken, araştırmacılara da daha sonraki çalışmalarda üzerinde detaylı çalışılabilecek önemli
bir altyapı sunmaktadır. Türkiye genç demografik yapısı itibariyle mobil iletişim alanında
önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Cep telefon firmaları açısından kullanıcı amaçlarını
anlayıp tüketici ile daha etkin bir bağ kurmak, mobil uygulama üreticileri açısından tüketici
dinamiklerini anlayıp ihtiyaçlara yönelik mobil uygulamalar sunmak önemli ayrışma noktaları
olacaktır.
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PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ÇEŞİTLEME (TRIANGULATION)
YAKLAŞIMI KULLANIMI
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Özet
Bu çalışma, pazarlama alanında önde gelen kaynaklarda yayınlanan çalışmaların detaylı
incelemesini yaparak, pazarlama araştırmalarında çeşitleme yaklaşımının kullanımı ile ilgili
mevcut

durumu

ortaya

koymayı

amaçlamaktadır.

Ayrıca

çalışma,

pazarlama

araştırmalarındaki son gelişmeler ışığında, çeşitleme yaklaşımının kullanımına ilişkin öneriler
getirmeyi de hedeflemiştir. Çalışmada, çeşitleme yaklaşımının pazarlama araştırmalarında ne
derece kullanıldığı incelenerek, bu yaklaşımın pazarlama araştırmalarının özellikle hangi
alanlarında ve konularında tercih edildiği, incelenen çalışmalar içerisinde sınıflandırma
yapılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, çeşitleme yaklaşımı içerisinde hangi araştırma
yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı, nasıl bir sıra içerisinde gerçekleştirildiği ve
çeşitleme yaklaşımı türlerinden hangilerinin araştırmacılar tarafından tercih edildiği de
çalışmada incelenmiştir ve bunların ışığında değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada, çeşitleme
yaklaşımının kullanımına yönelik olarak literatürde belirtilen dört ana yöntem göz önüne
alınarak belirtilen kaynaklardaki çalışmalar incelenmiştir ve bu anlamda bir sınıflandırma
gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler ve sınıflandırmalara bağlı olarak çalışma, pazarlama
araştırmaları kavramının bu alanına yönelik olarak öneriler de getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, karma yöntemler, çeşitleme yaklaşımı, pazarlama araştırması

TRIANGULATION APPROACH IN MARKETING RESEARCH

Abstract
This study aims to present the current patterns in marketing research related to the
triangulation approach by investigating the articles published in leading journals in the field.
The study also aims to provide suggestions for the use and application of triangulation
approach in the marketing discipline. By investigating to what extent the triangulation
approach has been used in marketing studies, the study also questioned the main marketing
areas that this approach has been preferred or used. Moreover, the main research methods
employed in triangulation, the sequence of these research methods in the articles reviewed
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and the main types of triangulation have also been analysed. A classification has been made
based on four main methods existing in the literature regarding triangulation. In the light of
the classifications and the investigation of the articles from leading marketing journals, the
study provides suggestions regarding the use of triangulation in marketing research.
Keywords: Marketing, mixed methods, triangulation, marketing research

Giriş
Çalışmanın ana konusu olan çeşitleme yaklaşımı nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin
birlikte bir çalışmada kullanılması olarak belirtilen “karma araştırma yöntemleri” altında
değerlendirilmektedir. “Karma araştırma yöntemleri” kavramı ilk olarak Campbell ve Fiske
(1959) tarafından psikolojik vakaları incelemek için kullanılmıştır. Campbell ve Fiske’in
(1959) ilk olarak karma yöntem olarak adlandırdıkları olgu, Denzin (1978)’in tanımıyla
“çeşitleme” olarak literatürde yer almıştır (Rocco vd. 2003: 19). Bu çalışmada da ilk olarak
karma yöntemler genel bir kavram olarak incelenecek, ardından da çeşitleme yaklaşımı
incelenecektir.
Bu kavram, zaman içerisinde Denzin (1978), Bryman (1988) ve Tashakkori ve Teddlie (1998)
başta olmak üzere birçok araştırmacının ilgi alanında yer almış ve zamanla sosyal bilimlere
yönelik araştırmalarda çok sıklıkla rastlanan bir olgu haline gelmiştir. Tashakkori ve Teddlie
(1998), ilk olarak 1998’de “Mixed methodology: combining qualitative and quantitative
approaches” isimli bir kitap yayımlamışlardır. 2001 yılında “Forum: Qualitative Social
Research” isimli bir dergi bir sayısının tamamını karma yöntemlere yönelik katkıları
inceleyen çalışmalara ayırmıştır. 2007 yılında ise tamamen karma yöntemleri inceleyen ve bu
alandaki çalışmaları içeren “Journal of Mixed Methods Research (MMR)” dergisi
yayımlanmaya başlanmıştır.
Pazarlama alanında karma yöntemlerin kullanılması özellikle son yıllarda önceki yıllarla
kıyaslandığında önemli ölçüde vurgulanmaya başlanmıştır. Pozitivist yaklaşımla birlikte nicel
araştırma yöntemlerinin kullanımının çoğunlukla baskın olduğu pazarlama alanında, nitel
yöntemlerin de ne ölçüde akademik pazarlama çalışmalarında kullanıldığı ve tercih edildiği
önemli bir çalışma konusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanısıra, nicel ve nitel
yöntemlerin birlikte kullanımının pazarlama çalışmalarında ne ölçüde tercih edildiği, hangi
pazarlama alanlarında uygulandığı ve hangi araştırma yöntemlerinin bu anlamda birlikte
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kullanıldığının anlaşılması da büyük önem arz etmektedir. Bütün bunların ışığında, bu
çalışma, çeşitleme yaklaşımı ve karma araştırma yöntemlerine yönelik literatür taramasıyla
birlikte, pazarlama alanında çeşitleme yaklaşımının kullanımını son 10 yıl içerisinde iki
önemli akademik dergide yayınlanan makaleleri inceleyerek pazarlama araştırmaları alanında
öneriler getirmeyi amaçlamaktadır.
Karma Araştırma Yöntemleri
Bilimsel araştırma yaklaşımları nitel, nicel yaklaşımlar ve karma yöntemler olarak üç başlık
halinde incelenmektedir (Creswell, 2003: 18).

Karma yöntemler alanında oldukça fazla

çalışmaları olan Tashakkori ve Teddlie (2003:11) karma yöntem araştırmasındaki çalışmaların
“nitel ve nicel veri toplama ve analiz yöntemlerini eş zamanlı ya da sıralı aşamalarda”
kullandığını belirtmişlerdir. Tashakkori ve Teddlie (1998)’e göre bir araştırma üç aşamadan
oluşmaktadır. İlk aşama çalışmanın türünün keşifsel (herhangi bir hipotez olmadan) ve/veya
doğrulayıcı (hipoteziyle birlikte) olup olmadığını belirlemektir. İkinci aşama veri toplama
türünü ve çeşitli işlemleri içerir. Bunlar örnekleme prosedürleri, ölçme teknikleri ve
çalışmanın sonuçlarının güvenilirliğini belirleme tekniklerinden oluşmaktadır. Son aşama ise,
veri analizlerini ve sonuçların değerlendirilmesini içermektedir. Bunların ışığında, Tashakkori
ve Teddlie (1998: 55) karma metodlu çalışmalara örnek olarak 6 tür içeren bir çerçeve
geliştirmiştir. Tablo 1, bu türleri göstermektedir.

Tablo 1: Karma Yöntem Türleri
I.

Doğrulayıcı araştırma
Nitel veri
İstatistiksel analiz

III. Keşifsel araştırma
Nicel veri
Istatistiksel analiz
V. Doğrulayıcı araştırma
Nicel veri
Nitel araştırma

II.

Doğrulayıcı araştırma
Nitel veri
Nitel analiz

IV. Keşifsel araştırma
Nitel veri
İstatistiksel analiz
VI. Keşifsel araştırma
Nicel veri
Nitel analiz

(Kaynak: Tashakkori ve Teddlie, 1998: 55)
Tashakkori ve Teddlie (1998)’nin sınıflandırmasının yanı sıra, Creswell (1994:177) dört ana
karma yöntem türünü şu şekilde belirtmiştir:
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 Sıralı (iki aşamalı) çalışmalar: Araştırmacı ilk olarak nitel aşamayı ardından da nicel
aşamayı gerçekleştirir. Bu süreç tam tersi şeklinde de gerçekleştirilebilir. İki aşama da
birbirinden ayrıdır.
 Paralel/eşzamanlı çalışmalar: Araştırmacı nitel ve nicel aşamaları aynı anda
gerçekleştirir.
 Eşdeğer statülü (equivalent status) çalışmalar: Araştırmacı çalışılan konuyu eşit
şekilde anlamak için, çalışmada hem nitel hem de nicel yaklaşımları kullanmaktadır.
 Baskın-daha az baskın çalışmalar: Bu türde, bir araştırma yöntemi ve bu yönteme
ilişkin metot ya da metotlar baskın olarak ele alınır. Bununla beraber, daha az baskın
olan ve alternatif olarak kullanılan araştırma yöntemi ise çalışmanın küçük bir
bölümünü oluşturarak baskın olan metot yoluyla elde edilen verileri destekleyici
niteliktedir.
Srnka ve Koeszegi (2007: 32), Creswell (1994, 2003), Mayring (2001)’e dayanarak
sınıflandırma

gerçekleştiren

Davies

(2003)’i

de

içeren

karma

bir

sınıflandırma

gerçekleştirmiştir ve buradaki türleri ana olarak iki çalışmalı tasarımlar ve entegre olmuş
tasarımlar olarak ikiye ayırmıştır. Bu çalışmada da Srnka ve Koeszegi’nin (2007)
sınıflandırmasından faydalanılarak makaleler incelenmiştir. Tablo 2, Srnka ve Koeszegi
(2007:32)’nin sınıflandırmasını göstermektedir.
İki çalışmalı tasarımlarda, araştırmacı nitel ve nicel verileri ayrı çalışmalarda ister sıralı olarak
isterse de eşzamanlı bir şekilde toplar ve bunları analiz eder. Sıralı tasarımlar, karma
yöntemlerin en sık kullanılanlarıdır (Creswell, 2003). Sıralı tasarımlarda özellikle yeni ve
henüz gelişmemiş alanlarda öncelikle nitel yöntemlerin kullanılarak çalışılan araştırma
problemine yönelik derinlemesine bilgi edinilmesi söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda
nicel bir araştırmanın ardından daha aydınlatıcı ve destekleyici sonuçlar elde etmek için nitel
veriler de toplanabilmektedir. Araştırmacının hipotezler oluşturması için kavramsal bir model
geliştirmesinde ilk olarak nitel çalışmaları gerçekleştirdiği durumlarda iki aşamalı çalışmalar
ön planda olmaktadır.
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Tablo 2: Nitel ve Nicel Araştırma Tasarımları
Mayring

Davies (2003)

(2001)

Entegre tasarımlar

İki çalışmalı tasarımlar

Sıralı

iki

Ön/başlangıç

Sıralı tasarım

Creswell

Creswell

(2003)

(1994)

Keşifsel/

İki

çalışmalı

çalışma

açıklayıcı

aşamalı

tasarım

modeli

tasarım

tasarım

Eşzamanlı

Çeşitleme

Eş

Çeşitleme

Baskın-

iki çalışmalı

modeli

tasarım/birbirini

modeli/

daha

n içine geçmiş

birbirinin

baskın

tasarım

içine

tasarım

tasarım

zamanlı

geçmiş

az

tasarım
Entegre

İnceleme

inceleme

modeli

(elaboration)
tasarımı
Entegre

Genelleştirm

genelleştirm

e modeli

Kombinasyon

Dönüştürücü

Karma

tasarımı

tasarım

yöntem
tasarımı

e tasarımı

(Kaynak: Srnka ve Koeszegi, 2007: 32)
Sıralı tasarımlar kadar sık rastlanmasa da, eşzamanlı ya da birbirinin içine geçmiş tasarımlar
da uygulamada görülmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmacılar aynı konuyla ilgili
olarak nitel ve nicel verileri toplarlar ve analiz ederler ve bunların sonucunda elde edilen
sonuçlar, araştırma probleminin çözümüne yönelik bir çerçeve sunmaktadır (Srnka ve
Koeszegi, 2007: 33).
Entegre tasarımları kullanan araştırmacılar ise tek bir çalışma içerisinde nitel ve nicel
yöntemleri kullanırlar. Bu yöntemde aynı veriler hem istatistiksel hem de yorumlayıcı
(hermeneutical) olarak açıklanır ve ister nitel ister nicel olsun bir veri türünden başlanarak
nitel ve nicel analizler bir araştırma süreci içerisinde birleştirilir (Srnka ve Koeszegi, 2007:
33). Bunun gerçekleşebilmesi için araştırmacının nicel verileri nitel temalara (inceleme
modeli) ya da nitel verileri nicel kodlara veya rakamlara dönüştürmesi (genelleştirme modeli)
gerekmektedir (Mayring, 2001).
Mayring (2001)’in sınıflandırmasında yer alan ön/başlangıç çalışma modeli klasik bir nicel
araştırmayı içermektedir. Genelleştirme modelinde ise, nitel çalışma nicel çalışmadan önce
gerçekleştirilmekte ve nicel araştırma genelleştirilmiş sonuçları içermektedir. İnceleme
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modeli ise bunun tam tersi bir süreci içermektedir. Son olarak da çeşitleme modeli ise nitel ve
nicel yöntemlerin karma olarak kullanılması anlamına gelmektedir. Karma yöntemler ile
birlikte anılan çeşitleme yaklaşımıyla ilgili değerlendirme bir sonraki bölümde verilecektir.
Çeşitleme Yaklaşımı
Çeşitleme kelimesinin kökeninin bir nesnenin tam olarak yerini belirlemede birden fazla
referans nokta kullanan seyir ve askeri strateji kavramlarından geldiği belirtilmektedir (Smith,
1975: 273). Bu noktadan hareketle bilimsel araştırmalarda da birden fazla araştırma
yönteminin referans alınarak birbirini destekleyici sonuçların elde edilmesini amaçlayan
yaklaşım da çeşitleme yaklaşımı olarak literatürde yer almıştır. Çeşitleme yaklaşımına yönelik
olarak literatürde farklı tanımlar bulunmaktadır. Denzin (1978: 291) çeşitleme yaklaşımını;
“aynı olgunun/olayın araştırılmasında kullanılan yöntemlerin kombinasyonu” olarak
tanımlamıştır. Creswell ve Miller (2000: 126) ise çeşitleme yaklaşımını “araştırmacıların bir
çalışma içerisinde madde veya kategori oluşturmak için çoklu ve farklı bilgi kaynakları
içerisinde uyum aradıkları bir geçerlilik prosedürü” olarak tanımlamıştır. Yıldırım ve Şimşek
(2005: 94) daha genel bir tanım kullanarak çeşitleme yaklaşımının, “farklı veri kaynakları,
farklı veri toplama ve analiz yöntemleri kullanarak araştırma sonuçlarının inandırıcılığını
arttırmaya yönelik çabaların bütünü” olduğunu belirtmektedir.
Patton (2002: 585) çeşitlemenin amacının farklı veri kaynaklarından faydalanarak aynı
sonucu elde etmek yerine, araştırmanın sonuçlarındaki tutarlılığın ve uyumun test edilmesi
olduğu belirtmiştir.
araştırma

yöntemleri

Oluşabilecek herhangi bir uyumsuzluk, çalışılan konu ile seçilen
arasındaki

ilişkiyi

geliştirmeye

yönelik

bir

fırsat

olarak

değerlendirilmiştir. Çeşitleme yaklaşımı, araştırmacıya çalışmasının sonuçlarından daha fazla
emin olmasını sağlamaktadır

ve bu da karma araştırma yöntemlerinin önemli güçlü

yanlarından biridir (Jick, 1979: 608). Ayrıca çeşitleme yaklaşımı, yeni araştırma
yöntemlerinin ortaya çıkmasında, bir araştırma problemimin araştırılmasında ve geleneksel
veri toplama yöntemlerine alternatif araçların sunulmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Çeşitleme yaklaşımı ile birlikte nitel yöntemler hak ettiği noktaya gelmiş ve nicel yöntemler
de bu yaklaşım ile birlikte tamamlayıcı olarak önemli ölçüde kullanılabilmiştir (Phillips,
1971:175).
Patton

(2002:

247)

“çeşitleme

yaklaşımının

bir

araştırmayı

değişik

yöntemlerin

birleştirilmesiyle daha güçlü bir hale getirdiğini” belirtmiştir. Nykiel (2007:72)’ye göre bir
araştırma projesi içerisinde hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerini kullanılmasının iki
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ana sebebi vardır. Öncelikle nitel bir çalışma, hipotezlerin önerilmesinden ve bir anket
formunun hazırlanmasından önce araştırma problemine yönelik olarak bir öngörü
sağlayabilmektedir. Bunun yanısıra, nicel bir çalışmanın ardından nitel bir çalışmanın
gerçekleştirilmesiyle,

anket

çalışmasının

sonuçlarının

üzerinden

örneklemin

daha

derinlemesine incelenmesi mümkün olabilmektedir. Çeşitleme yaklaşımının ana amacı ise bu
yöntemlerin birbiriyle uyumlu olarak paralel bir şekilde gerçekleştirilmesidir.
Çeşitleme yaklaşımının etkin bir şekilde kullanılmasında, tercih edilen bir araştırma
yönteminin zayıf yönlerinin diğer bir araştırma yönteminin güçlü yanları ile dengelenmesi
büyük bir rol oynamaktadır (Rohner, 1977: 134). Mathison (1988: 13) çeşitleme yaklaşımını
bir araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini arttırmada önemli bir strateji olarak görmüştür
ve çeşitleme yaklaşımının özellikle nitel yöntemlerde ortaya çıkabilecek yanlılık problemini
kontrol etmede önemli rol oynayacağını belirtmiştir.
Hem nitel hem de nicel yaklaşımların yer aldığı birden fazla yöntem veya veriyi kullanma
durumu olan çeşitleme yaklaşımına yönelik bazı eleştiriler de yer almıştır. Barbour (1998:
353) paradigmaların birlikte kullanılabileceğini belirtirken, bir paradigma içerisinde birden
fazla araştırma yönteminin birlikte kullanılmasının nitel paradigma içerisindeki her bir
yöntemin kendine has varsayımlarının varolmasından dolayı birtakım sorunları beraberinde
getirebileceğini belirtmiştir. Her ne kadar çeşitleme yaklaşımı nicel paradigmada çalışmanın
sonuçlarının genelleştirilmesi ve doğrulanması için kullanılsa da, Barbour (1998: 353)
çeşitleme yaklaşımının nitel paradigma içerisindeki önemini de belirtmiştir.

Pazarlama Alanında Çeşitleme Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma
Çalışmanın Amacı ve Kapsamı
Bu çalışma, çeşitleme yaklaşımını ayrıntılı olarak inceleyerek, pazarlama araştırmaları
içerisinde bu yaklaşımın ne derecede kullanıldığını anlamaya yönelik bir araştırma
gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Pazarlama araştırmaları alanında çeşitleme yaklaşımına
yönelik yeterli sayıda ve detaylı inceleme ve çalışmanın yer almaması ve bu anlamda bir
ihtiyacın olduğunun düşünülmesi de bu çalışmanın gerçekleştirilmesi için önemli bir
motivasyon kaynağı olmuştur. Çalışmada pazarlama alanında yer alan iki önemli dergide
yayınlanan makaleler incelenmiş ve bu incelemelere bağlı olarak hangi tür çeşitleme
yaklaşımlarının tercih edildiği, pazarlamanın hangi alanlarında çeşitleme yaklaşımının
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kullanıldığı ve incelenen çalışmalarda tercih edilen araştırma yöntemlerine yönelik analizler
gerçekleştirilmiştir.
Örnekleme
Pazarlama alanında çeşitleme yaklaşımına yönelik sınıflandırma ve bulgular elde etmek üzere
gerçekleştirilen bu çalışmada, European Journal of Marketing ve Journal of Marketing
dergilerinin son 10 yılında (2001-2010) yer alan makaleler incelenmiştir. Bu iki derginin
seçilmesinin ana sebebi, pazarlama alanında yayınlanan saygın ve kabul görmüş akademik
dergiler olması ve Kuzey Amerika ve Avrupa gibi iki farklı fakat önemli bölgeyi temsil
etmesi olarak belirtilebilir. Dergilere EBSCO veritabanından ulaşılmıştır. Dergilerde yer alan
makalelerin toplanması Mayıs 2011-Temmuz 2011 sürecinde gerçekleştirilmiştir. Makalelerin
toplanmasının ardından her bir makale tek tek incelenmiş ve tek bir araştırma yöntemi
kullanan makaleler çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Birden fazla araştırma yöntemi
kullanılan makaleler, basım yılları, kullandıkları araştırma yöntemleri, ilgili oldukları
pazarlama alanları, bu makalelerde analizlerde kullanılan analiz teknikleri göz önüne alınarak
tablolar halinde sınıflandırılmıştır. Ayrıca Tablo 2’de yer alan Srnka ve Koeszegi’nin (2007:
33)

sınflandırması

baz

alınarak

makaleler

çeşitleme

yaklaşımı

türlerine

göre

sınıflandırılmıştır. European Journal of Marketing’de toplam incelenen makale sayısı 730
iken, bu sayı Journal of Marketing’de 438 olarak belirlenmiştir ve toplamda her iki dergide
incelenen makale sayısı 1168 olmuştur.

Hanson ve Grimmer (2007: 41), Journal of

Marketing, European Journal of Marketing ve Journal of Services Marketing dergilerini
incelemiş ve makaleleri nitel, nicel, karma ve teorik olma durumlarına göre sınıflandırarak
toplamda 1195 makaleyi incelemiştir ve bu sayının diğer çalışmalara kıyasla yeterli olduğunu
belirtmişlerdir. Bu anlamda, çalışmada incelenen 1168 makale sayısının da yeterli olduğu
düşünülmektedir.
Bulgular
1168 makale içerisinde yapılan inceleme ve sınıflandırmalar sonucu European Journal of
Marketing’de 100 adet ve Journal of Marketing’de 58 adet çeşitleme yaklaşımının kullanıldığı
makale olduğu tespit edilmiştir. Dergilerdeki toplam makale sayısı ile çeşitleme yaklaşımının
var olduğu makaleler oranlandığında European Journal of Marketing için bu oran %13,7
olurken, Journal of Marketing’de %13,2 olmuştur. Her iki dergide de yaklaşık olarak %13
oranında çeşitleme yaklaşımının kullanılmış olması, pazarlama alanında çeşitleme
yaklaşımının henüz tam anlamıyla etkin bir şekilde kullanılmadığını göstermektedir.
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Çeşitleme yaklaşımının incelenen çalışmaların büyük bir çoğunluğunda görülmemesinin
sebebi olarak çeşitleme yaklaşımının doktora tezlerinin içerisinde saklı kalması ve doktora
tezlerinin birden fazla makaleye bölünerek ağırlıklı olarak sadece nicel yöntemlere
odaklanılması gösterilebilir. Jick (1979:605) bu yöntemin yeni bir yöntem olmadığını fakat bu
tarz araştırma yönteminin ve beraberinde getirdiği üstünlüklerin çok fazla değerinin
bilinmediğini belirtmektedir.
Srnka ve Koeszegi (2007: 30) çeşitleme yaklaşımının faydalarının birçok kaynakta
vurgulanmasına rağmen, çok kısıtlı sayıdaki araştırmacının bu yaklaşımı kullandığını
belirtmiştir ve 2,649 adet makalenin incelendiği bir çalışmanın (Trumbo, 2004) bu alandaki
eksikliği ortaya koyduğunu da açıklamıştır. Bazı nitel ve nicel paradigmaların birlikte
kullanıldığı çalışmaların sosyal bilimlerin sağlık hizmetleri, hemşirelik, eğitim ve aile
planlaması alanlarında kullanıldığı görülse de, bu tür çalışmalara işletme disiplini içerisinde
çok ender olarak rastlandığı belirtilmiştir (Sale vd. 2002: 46). Bu çalışmada da görüldüğü
gibi, işletme alanının önemli disiplinlerinden olan pazarlama alanında çeşitleme yaklaşımının
tercih edildiği makalelerin oranı dergiler içerisindeki tüm makalelere oranla yaklaşık olarak
%13 oranında kalmıştır. Srnka ve Koeszegi (2007: 31) ise çeşitleme yaklaşımının içerdiği
nitel ve nicel çalışmaların birlikte kullanılması sürecinin bilimsel çalışmalarda yeterince yer
almamasını üç ana nedenle açıklamışlardır:
 Paradigmaların kıyaslanamazlığı-eşölçülemezlik
 Nitel çalışmalarda kesinliğin az olması
 Sistematik ve entegre olmuş nitel-nicel çalışmalara yönelik bilgi kaynaklarının veya
rehberlerin eksik olması.
Srnka ve Koeszegi’nin (2007: 31) belirttiği sebepleri destekler derecede, çalışmada kullanılan
her iki derginin de yazarlara yönelik öneriler kısmında, makalelerin nicel çalışmaların önemli
özelliklerinden olan genelleştirmeyi içermesinin tercih edildiği fakat bunun yanı sıra
akademik olarak güçlü ve pazarlama disiplinine katkıda bulunacak şekilde de olması gerektiği
belirtilmiştir. Çalışmada incelenen dergilerde aranan genelleştirme özelliği nicel çalışmaların
önemli bir belirleyicisi olduğu için, nitel çalışmalarla nicel çalışmaların birlikte kullanımını
öngören çeşitleme yaklaşımı oran olarak düşük seviyede kalmıştır. Hanson ve Grimmer’in
(2007: 63) pazarlama alanında 1195 makaleyi inceleyerek gerçekleştirdikleri çalışmada da
benzer durumlar görülmüş,

nicel çalışmalar % 46,3 orana sahip olurken, çeşitleme

yaklaşımının % 8,8 oranında kullanıldığı belirtilmiştir.
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Tablo 3’te, Srnka ve Koeszegi’nin (2007: 31) dört aşamalı sınıflandırmasına göre incelenen
dergilerde yapılan analiz sonucu, her iki derginin toplamında % 65,8 oranıyla sıralı iki
çalışmalı tasarımın ön sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu % 32,2 ile eşzamanlı iki aşamalı
tasarımlar izlemektedir. Eşzamanlı iki aşamalı tasarımlar, incelenen dergilerde % 32,2
oranında kullanılmıştır. Bu tür tasarımların en önemli özelliği, nitel ve nicel yöntemlerin ayrı
prosedürlerle toplanıp analiz edilmesidir. Bunda ana amaç, iki yaklaşımın sonuçlarının
karşılaştırılması ve birbirini desteklemesidir. Creswell (2003) iki çalışmalı tasarımların daha
sık olarak uygulanan geleneksel yöntemi temsil ettiğini, entegre tasarımların ise gelişmekte
olan yeni bir yaklaşımı ortaya koyduğunu belirtmiştir. Çalışmanın sonuçları da bu durumu
desteklemiştir ve entegre inceleme modelinin sadece her iki dergide birer adet olmak üzere iki
tane olduğu görülmüştür. Entegre genelleştirme modeline ise sadece bir makalede
rastlanmıştır. Sıralı iki çalışmalı tasarım daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi, öncelikli
olarak nitel bir çalışmanın keşifsel olarak kullanılıp, ardından nicel çalışmaların
gerçekleştirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Tablo 3: İncelenen Makalelerin Çeşitleme Türüne göre Sınıflandırması
Kullanılan
Çeşitleme Türü
Makale Sayısı Yüzde (%)
EJM* JM
Sıralı iki çalışmalı tasarım
63
41
65,8
Eşzamanlı iki çalışmalı tasarım
35
16
32,2
Entegre (inceleme) modeli
1
1
1,2
Entegre (genelleştirme) modeli
1
0.8
Toplam
100
58
100
*EJM: European Journal of Marketing, JM: Journal of Marketing
(Kaynak: Yazar)
Çalışmada makalelerin sınıflandırılması yapılırken, anket çalışmasından önce gerçekleştirilen
pilot çalışmalardaki mülakatlar, anketin oluşturulmasından sonra öntest amaçlı olarak
uygulandıklarından değerlendirmeye alınmamıştır. Bununla birlikte, anket çalışmasında yer
alacak

değişkenleri

belirlemek

vb.

amaçlarla

gerçekleştirilen

yarı-yapılandırılmış,

yapılandırılmamış ve derinlemesine mülakatların hepsi değerlendirmeye alınmıştır. Tablo 4
sıralı iki çalışmalı tasarımda kullanılan araştırma yöntemlerini üç ana grupta göstermektedir.
Bu tasarımlarda en büyük çoğunluğu %64,4 ile mülakat ve anket grubu elde etmiştir. Bu
grupta, ilk aşamada mülakatlar gerçekleştirilmiş ve bunların ardından anket çalışması
yapılmıştır. Diğer bir grup ise, odak grup çalışmalarının ilk aşamada gerçekleştirilip, ardından
anket çalışmasının yapıldığı gruptur. Pazarlama araştırmalarında kullanılan önemli bir
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araştırma yöntemi olan odak grup çalışması ile anketin birlikte kullanıldığı toplam 10 çalışma
yer almaktadır (% 9,7). Diğer kategorisinde çok çeşitli araştırma yöntemlerinin yer aldığı
kombinasyonlar olduğundan tek bir başlık altında değerlendirilmiştir. Bunun oranı da %25,9
olarak belirtilmiştir.
Tablo 4: Sıralı İki Çalışmalı Tasarımda Kullanılan Araştırma Yöntemleri
Sıralı İki Çalışmalı Tasarım

Kullanılan
Makale Sayısı Yüzde (%)
Mülakat* ve anket
67
64,4
Odak grup ve anket
10
9,7
Diğer
27
25,9
Toplam
104
100
*Mülakatlar nitel olarak değerlendirilmiştir ve yarı-yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve
derinlemesine mülakatların tümünü içermektedir.
(Kaynak: Yazar)
Çeşitleme yaklaşımı türlerinin her iki dergi içerisinde yıllara göre dağılımına bakıldığında,
Şekil 1’de görüldüğü gibi, sıralı iki çalışmalı tasarım eşzamanlı tasarıma göre daha önce de
belirtildiği gibi daha fazla kullanılmıştır. 2004 yılında sıralı iki çalışmalı tasarım sayı olarak
en fazla değere ulaşırken, 2008 yılına kadar düşüşe geçmiş fakat son yıllarda tekrar artış
göstermiştir. Eşzamanlı iki aşamalı tasarımın kullanımı, sıralı iki çalışmalı tasarıma göre daha
az olmuştur ve özellikle 2008 yılından itibaren eşzamanlı iki aşamalı tasarımın kullanımında
düşüş görülmüştür.
Şekil 1: Yıllara Göre Çeşitleme Yaklaşımı Türlerinin Kullanımı

(Kaynak: Yazar)
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Çeşitleme yaklaşımının yer aldığı makalelerin pazarlama alanlarına göre sınıflandırılması
Tablo 5’te gösterilmektedir. Pazarlama alanlarının sınıflandırılması, Kotler ve Armstrong
(2001) ve Mucuk (2010)’un kitap içeriklerine göre oluşturulmuştur. Tablo 5’te görüldüğü
gibi, stratejik planlama ve pazarlama süreci (pazar yönlülük, stratejik planlama, pazarlama
planlama, müşteri yönlülük vb.) %17 ile en fazla çeşitleme yaklaşımının kullanıldığı alan
olmuştur. Bu alandaki 27 makalenin 11’inin pazar yönlülük olduğu görülmektedir. Ürün ve
hizmet stratejisi alanı da stratejik planlama ve pazarlama süreci alanı gibi çeşitleme
yaklaşımının sık olarak kullanıldığı bir alan olmuştur (% 16,8). Marka yönetimi, marka imajı
ve yeni ürün geliştirme konuları bu alanda oldukça sık karşılaşılan konular olmuştur. Bu
alanlarda çeşitleme yaklaşımın görülmesinin sebebi, ürün ve hizmetlerin marka imajlarına
ilgili olarak çeşitli müşteri gruplarına yönelik yapılan araştırmalarda öncelikle keşifsel amaçlı
nitel çalışmaların, ardından da nicel çalışmaların gerçekleşmesi olarak belirtilebilir. Ürün ve
hizmet stratejisi altında sıklıkla yer alan yeni ürün geliştirmeye yönelik çalışmalarda da tek bir
araştırma yönteminin kullanımı çok tercih edilmemiş ve ağırlıklı olarak odak grup çalışmaları
veya mülakatlarla anket çalışması birbirinin izleyen süreçler olarak çalışmalarda yer almıştır.
Tablo 5: Çeşitleme Yaklaşımının Kullanıldığı Pazarlama Alanları
Pazarlama Alanı

Kullanılan
Makale Sayısı Yüzde (%)
Stratejik planlama ve pazarlama süreci
27
17
Ürün ve hizmet stratejisi
26
16,8
Pazarlamada rekabetçi stratejiler
25
15,8
Tüketici davranışı
20
12,6
Pazarlama iletişimi-tutundurma
11
6,9
Hizmet pazarlaması
8
5
Endüstriyel pazarlama
8
5
Dağıtım kanalları
6
3,7
Uluslararası pazarlama
6
3,7
Pazarlama teorisi
5
3,5
Fiyatlandırma
4
2,5
Pazarlama bilgisi
4
2,5
Diğer*
8
5
Toplam
158
100
*Diğer kategorisindeki makaleler, sosyal pazarlama, siyasal pazarlama ve pazarlama
araştırmaları kategorilerinde değerlendirilmişlerdir.
(Kaynak: Yazar)
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Pazarlamada rekabetçi stratejiler alanı da (% 15,8) toplam 158 makale içerisinde 25
makalenin çeşitleme yaklaşımı ile incelendiği bir alandır. Bu alandaki ana başlıklar ilişki
pazarlaması, müşteri ilişkileri yönetimi, konumlandırma, pazar bölümlendirmesi olarak
belirtilebilir. Bu alanların yanı sıra, pazarlama iletişimi, hizmet pazarlaması, endüstriyel
pazarlama, dağıtım kanalları, uluslararası pazarlama, pazarlama teorisi, fiyatlandırma ve
pazarlama bilgisi alanında makaleler de çalışmada yer almaktadır. İncelenen çalışmalarda
kullanılan araştırma yöntemlerinin genel olarak bir incelemesi yapıldığında Tablo 6’da
görüldüğü gibi anket yönteminin çoğu çalışmada yer aldığı gözlenmiştir.
Tablo 6: İncelenen Makalelerde Kullanılan Araştırma Yöntemlerinin Sınıflandırması
Araştırma Yöntemleri

No
Yüzde (%)
Anket
111
35,2
Derinlemesine mülakat
40
12,7
Odak grup
32
10,1
Mülakat-yapılandırılmamış mülakat
30
9,5
Doküman analizi
22
7
Gözlem
20
6,3
Yarı yapılandırılmış mülakat
14
4,4
Vaka çalışması
10
3,1
Deneysel tasarım
9
2,9
Diğer
17
5,4
Toplam
315
100
*Diğer kategorisinde Delfi çalışması, içerik analizi, senaryo yaklaşımı, kritik vaka incelemesi,
meta analiz gibi araştırma yöntemleri yer almaktadır.
(Kaynak: Yazar)
Anket yöntemini derinlemesine mülakat ve odak grup çalışmaları takip etmiştir. Bazı
çalışmalarda çok genel bir tanımla mülakat olarak belirtilen çalışmalar ile yapılandırılmamış
mülakatlar yazar tarafından aynı kategoride değerlendirilmiştir ve bunlar % 10,1’lik bir paya
sahip olmuştur. İncelenen makaleler içerisinde birden fazla ve çok farklı araştırma
yöntemlerinin kullanımı sağlıklı bir sınıflandırmanın mümkün kılmadığı için Tablo 6’da
sadece incelenen çalışmalarda hangi araştırma yöntemlerinin kullanıldığı gösterilmiştir.
Yapılan analizlerin ardından sonuçlar ve değerlendirmeler bir sonraki kısımda incelenecektir.

Sonuçlar ve Değerlendirmeler
Bu çalışma literatürde yer alan iki önemli dergideki makaleleri inceleyerek pazarlama
araştırmaları

içerisinde

çeşitleme

yaklaşımının

kullanımına

yönelik

olarak

belirli

sınıflandırmalar ve öneriler oluşturmayı amaçlamıştır. Yapılan analizler sonucu, pazarlama
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alanında çeşitleme yaklaşımının kullanım oranının tüm makaleler içerisinde yaklaşık olarak
%13’lük bir paya sahip olduğu görülmüştür. Çeşitleme yaklaşımı alanında yer alan önemli bir
sınıflandırmayı baz alarak yapılan incelemede, çalışmaların büyük bir kısmının sıralı iki
çalışmalı tasarımı kullandığı anlaşılmıştır. Bu tasarımın ana özelliği, öncelikle nitel
çalışmaların keşifsel olarak kullanılıp, ardından nicel çalışmalarla ana sonuçlara ulaşılmasıdır.
Eşzamanlı iki çalışmalı tasarımlar, sıralı tasarımlara kıyasla daha az tercih edilen bir yaklaşım
olmuştur. Bu tasarımlardaki ana özellik ise nitel ve nicel yöntemlerin ayrı prosedürlerde
yürütülüp, birbirlerinin sonuçlarını destekleyici yönde bir yöntem izlenmesidir. Bu çalışmada
incelenen makaleler içerisinde bu iki ana tasarım modeli ön plana çıkarken, entegre tasarım
modellerinin kullanıldığı çalışmaların yok denecek kadar az sayıda olduğu görülmüştür. Buna
bağlı olarak nitel yöntemler kullanılarak nicel verilerin analizinin gerçekleştirildiği (veya tam
tersi) entegre tasarımların pazarlama araştırmalarında kullanımının denenmesi ve bu türde
çalışmaların pazarlama alanında kullanılması bir öneri olarak getirilebilir. Gelenekselleşmiş
sıralı iki çalışmalı tasarımların kullanıldığı makalelerin çoğunluğu oluşturduğu bir örneklem
içerisinde, yeni ve entegre tasarımların kullanılması, incelenen pazarlama problemleri veya
konularına yeni bir bakış açısı getirebilir.
Bütün bunlarla beraber, pazarlama alanı açısından değerlendirildiğinde, çeşitleme
yaklaşımının daha az tercih edildiği, pazarlama teorisi, pazarlama bilgisi, fiyatlandırma
alanlarında çeşitleme yaklaşımının kullanılmasına daha fazla yer verilmesi de bu çalışmanın
önerilerinden biridir. Ayrıca gelenekselleşmiş, mülakat ve anket veya, odak grup ve anket
kombinasyonlarının yanı sıra, farklı nitel ve nicel yöntemlerin sıralı, eşzamanlı veya entegre
olarak kullanılması da önerilebilir.
Bu çalışmanın, incelenen makalelerin ayrıntılı analizini gerçekleştirerek, pazarlama alanı,
kullanılan araştırma yöntemleri ve çeşitleme yaklaşımı türlerine göre sınıflandırmalar
oluşturarak bu alandaki eksikliği gidermeyi hedeflediği ve daha önce bu tür bir yaklaşımla
gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışma olmadığı için pazarlama araştırmaları alanında
çeşitleme yaklaşımına yönelik önemli bir katkı sağladığı düşünülmektedir.

Pazarlama

araştırmaları alanında çeşitleme yaklaşımına yönelik daha önce bu tür bir sınıflandırma
yapılarak ayrıntılı bir analizin gerçekleştirildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Daha önceki
pazarlama alanındaki makalelerin incelendiği çalışmalar (örn. Hanson ve Grimmer, 2007),
makaleleri karma, nitel, nicel ve teorik olarak sınıflandırmış, fakat çeşitleme yaklaşımına
yönelik herhangi bir saptamada veya incelemede bulunmamıştır. Bütün bunlardan hareketle,
bu çalışma çeşitleme yaklaşımına yönelik sınıflandırmayı sadece tür olarak değil, yıllar,
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kullanılan araştırma yöntemleri, tasarım modelleri ile birlikte bütünsel olarak ele alarak,
ayrıntılı bir inceleme yaparak bir ilki gerçekleştirmiştir. Pozitivist yaklaşımın hâkim olduğu
pazarlama araştırmalarında (Svensson ve Wood, 2007: 419) yeni araştırma yöntemleri veya
yaklaşımlarının kullanımına yönelik bu tür çalışmaların sayısının arttırılması, pazarlama
alanındaki spesifik dergi gruplarına yönelik benzer çalışmaların gerçekleştirilmesi, pazarlama
araştırmaları alanına yönelik yeni öneriler getirme açısından oldukça faydalı olacaktır.
Bu çalışmada, her ne kadar Türkiye örneğine yönelik ulusal pazarlama kongre bildiri
kitaplarındaki bildirilerin bir analizi gerçekleştirilmek istense de, bildiri kitaplarının tümüne
ulaşmak mümkün olmadığından bu yönde bir çalışma gerçekleştirilememiştir. İncelenen
makalelerin çokluğu ve analizin ayrıntıları düşünüldüğünde, Türkiye’de gerçekleştirilen
pazarlama çalışmalarında çeşitleme yaklaşımının kullanımına yönelik bir analiz bu çalışmanın
devamı olarak başka bir çalışmanın konusu olarak düşünülebilir.
Değişen çevre koşulları içerisinde bulunan hizmet sektörlerine yönelik pazarlama
araştırmalarında nitel ve nicel yöntemlerin entegre bir şekilde kullanımı destekleyici ve uygun
görülmektedir. Birbirini destekleyici ve birbiriyle uyumlu araştırma yöntemlerinin kullanımı,
yeni bir pazarlama stratejisinin uygulanabilirliğini anlamada ve kontrol etmede önemli bir yol
olarak görülebilir. Bu anlamda pazarlama problemlerini çözmede çeşitleme yaklaşımının
önemli bir rolünün olabileceği belirtilebilir.
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Turizm Stratejilerinin Oluşturulmasında “Müşteri Temelli Marka Değeri”:
“Uludağ” Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma
Araş. Gör. Dr. Çağatan TAŞKIN
Uludağ Üniversitesi
ctaskin@uludag.edu.tr.
Özet: Müşteri temelli marka değeri, son yıllarda turizm destinasyonları açısından popüler bir
kavram olmuştur. Bunun temel nedeni, bir destinasyonun müşteri temelli marka değerinin
ölçümü, bir başka ifade ile “destinasyon marka değerini” oluşturan unsurlar arasındaki
ilişkilerin modellenmesi, destinasyon paydaşlarına etkin turizm pazarlaması stratejileri
oluşturmada oldukça yararlı bilgiler sağlamasıdır. Bu çalışmada; Uludağ’ın müşteri temelli
marka değerinin “yapısal eşitlik modelleme” yöntemi ile ölçülmesi, eşdeyişle destinasyon
marka değerini oluşturan boyutlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi, Uludağ için bir
“destinasyon markası” modeli geliştirilmesi ve elde edilen modelleme sonuçları ışığında
rekabetçi turizm stratejileri oluşturmada yararlı bilgiler sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turizm, müşteri temelli marka değeri, yapısal eşitlik modelleme,
Uludağ, Bursa.
Abstract: Customer based brand equity has become a popular concept for tourism
destinations in recent years. The basic reason is that the measurement of a destination in other
words, modeling the relationships among the dimensions of destination brand equity provides
useful information to destination stakeholders in building efficient tourism marketing
strategies. In this paper, it is aimed to measure the customer based brand equity of Uludağ by
means of structural equation modeling, to develop a destination brand model and to provide
useful information for building competitive tourism strategies.
Keywords: Tourism, customer based brand equity, structural equation modeling, Uludağ,
Bursa.
1. GİRİŞ
Bacasız sanayi olarak da adlandırılan turizm sektörü; ulaşım, iletişim ve bilgi teknolojilerinde
yaşanan gelişmelerin de etkisiyle gerek ülkelere gerekse de çeşitli destinasyonlara önemli bir
gelir kaynağı olan büyük bir pazar haline gelmiştir. Turizm pazarından alınan payın
arttırılması ise müşteri odaklı, etkin turizm stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına
bağlıdır. Etkin turizm stratejilerini oluşturmada, ilgili turizm bölgelerinde ön plana çıkan
destinasyonlar için müşteri temelli marka değeri ölçümü yapılarak, “destinasyon marka
değerini” oluşturan unsurlar arasındaki ilişkilerin modellenmesi son derece önemlidir.
Modelleme sonucunda elde edilecek bulgular, bölgesel turizm stratejilerine yön veren
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paydaşlara hem kaynakların tahsisinde hem de sürdürülebilir rekabetçi turizm stratejilerinin
oluşturulmasında önemli bilgiler sağlayacaktır.
Turizm denildiğinde önemli bir destinasyon olarak kabul edilen Uludağ, Bursa ili açısından
yerli ve yabancı turist çekme potansiyeline sahip bir destinasyondur. Ancak, yılın belli
dönemlerinde turistler tarafından tercih edilmektedir. Uludağ’ın sahip olduğu turizm
potansiyelinin yılın tamamına yayılarak değerlendirilebilmesi için, bir bütün olarak
destinasyonun etkin turizm stratejileri geliştirmesi şarttır. Bu çalışmanın amacı; Uludağ’ın
müşteri temelli marka değerini “yapısal eşitlik modelleme” yöntemi ile ölçerek, eşdeyişle
destinasyon marka değerini oluşturan boyutlar arasındaki ilişkileri tespit ederek, Uludağ için
bir “destinasyon markası” modeli geliştirmek ve elde edilen modelleme sonuçları ışığında
rekabetçi turizm stratejileri oluşturmada yararlı bilgiler sağlamaktır.
2. YAZIN TARAMASI
Müşteri temelli marka değeri ya da diğer yaygın kullanılan adı ile tüketici temelli marka
değeri hakkında ilgili yazında yaygın kabul görmüş, biri Aaker’e, diğeri de Keller’e ait iki
teorik çerçeve mevcuttur. Keller’e göre tüketici temelli marka değeri; “tüketicilerin bir
markanın pazarlanmasına verdikleri tepkiler üzerindeki, marka bilgisine bağlı fark etkisi”
olup, “marka özbilgisi” ve “marka imajı” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Aaker’e
göre ise tüketici temelli marka değeri; bir ürün ya da hizmet tarafından bir işletmeye ya da
işletmenin müşterilerine sağlanan değeri arttıran veya azaltan, marka, marka adı ve marka
sembolü ile ilişkili tüm varlıkların oluşturduğu bir kümedir. Aslında Aaker, marka değerini
bir varlıklar kümesi olarak tanımlamıştır. Aaker’e göre, “marka bilinirliği”, “marka
çağrışımları”, “algılanan kalite”, “marka bağlılığı” ve “mal sahipliğine ait varlıklar” marka
değerini oluşturur. Sözü edilen bu varlıklar boyutlar ya da bileşenler olarak da
adlandırılmaktadır. Tüketici bakış açısından; ilgili yazında, “marka bilinirliği”, “marka
çağrışımları”, “algılanan kalite” ve “marka bağlılığı” marka değerinin dört önemli boyutu
olarak benimsenmiştir (Aaker, 1991; Keller, 1993: 1–2; Koçak ve Özer, 2004: 1–2; Taşkın,
2008: 42). Aaker ve Keller’in teorik modellerinin yaygın olarak kabulünden sonra, söz
konusu modellerin bir ölçek yardımı ile sınanması konusunda araştırmalar başlamıştır.
Müşteri temelli marka değeri ölçümü hakkındaki çoğu araştırma, fiziksel mallar ve hizmetler
üzerine yapılmıştır (Yoo vd., 2000: 195; Yoo ve Donthu, 2001:1; Pappu vd., 2006:696; Pappu
ve Quester, 2006:317; Pappu vd., 2005: 143; Krishnan ve Hartline, 2001:328; Kim ve Kim,
2005:549; Kayaman ve Araslı, 2007:92; Kim vd., 2008).
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“Müşteri temelli marka değeri” modelinin destinasyonlar için uyarlanması ve test edilmesi
görece yeni bir araştırma alanıdır. Bunun temel nedeni, “destinasyon marka imajı”
kavramının, turistlerin herhangi bir destinasyonu tercih etme sürecinde tek veya en önemli
değişken olduğunun düşünülmesidir. Birçok turizm destinasyonu çalışması, konuyu
“destinasyonu imajı” kavramı üzerinden ele almıştır. 1980’li yıllardan bu yana, doğrudan ya
da dolaylı olarak destinasyon imajı konu başlığını araştırmış çok sayıda çalışma mevcuttur.
“Marka imajı” önemli bir değişken olmakla beraber, bir destinasyonu tercih etme sürecini tek
başına açıklaması olası değildir. Bu durum, müşteri temelli marka değeri modelinin
destinasyonlara uygulanması ile kanıtlanmıştır (Gartner ve Ruzzier, 2010:1; Chen ve
Myagmarsuren, 2010: 981-982).
Müşteri temelli marka değeri modelinin destinasyonlara uyarlanması ile ilgili temel
araştırmalardan biri, Konecnik ve Gartner adlı araştırmacılara ait çalışmadır. Teorik olarak
önerilen ve ampirik olarak test edilen model, bir destinasyonun turistlerin bakış açısından
değerlendirilmesi üzerine daha önceden elde edilmiş araştırma bulgularını bütünler
niteliktedir. İmaj boyutunun önemini vurgulayan araştırmalara ek olarak, bu çalışmanın
sonuçları imajın değerlendirmede kritik bir rolü olduğunu ancak göz önüne alınması gereken
tek marka boyutu olmadığını ortaya koymuştur. Daha kapsamlı, bütüncül bir değerlendirme
için, bilinirlik, kalite ve bağlılık boyutlarının da incelenmesi gerektiği vurgulanmıştır
(Konecnik ve Gartner, 2007:400). Aynı araştırmacılara ait bir başka çalışmada, bir turizm
destinasyonunun değerlendirilmesinde “ilk defa ziyaret edenler” ile “birden fazla ziyarette
bulunmuş” olan turistlerin farklılıkları araştırılmıştır. Teorik olarak önerilen, bilinirlik, imaj,
kalite ve bağlılık boyutlarından oluşan müşteri temelli marka değeri modeli, Alman turistlerin
bakış açısından bir Avrupa turizm destinasyonu olan Slovenya için ampirik olarak test
edilmiştir. Sonuçlar; turistlerin bir destinasyonu değerlendirmesinde, ilk ziyaretçi ya da tekrar
ziyaret eden olup olmamaları fark etmeksizin, “imaj” ve “kalite” boyutlarının en önemli rolü
oynadıklarını ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlara göre ayrıca, “bilinirlik” ve “bağlılık”
boyutları için “ilk defa ziyarette bulunanlar” ile “birden fazla ziyarette bulunanlar” arasında
farklılık olduğu ortaya çıkmıştır (Gartner ve Ruzzier, 2010:1).
Bir başka çalışmada; Moğolistan bir turizm destinasyonu olarak ele alınmıştır. Önerilen
müşteri temelli marka değeri modeli, algısal marka değeri ile davranışsal marka değeri
kavramlarını bütünleştirmiştir. Araştırmada, algılanan hizmet kalitesi, destinasyon bilinirliği
ve destinasyon imajı algısal marka değerini, destinasyon bağlılığı ise davranışsal marka
değerini oluşturmuş ve her ikisi bütünleştirilerek “destinasyon marka değeri” modeli
önerilmiştir. Çalışmanın sonuçları, genel olarak algısal marka değeri ile davranışsal marka
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değeri arasında nedensel bir ilişki olduğunu doğrulamıştır (Chen ve Myagmarsuren, 2010:
981).
Latin Amerika pazarında ise Avustralya destinasyonu için müşteri temelli marka değeri
ölçümü yapılmıştır. Model, Şilili turistlerden oluşan bir örneklemden alınan veriler ile test
edilmiştir. Örneklem içerisinde, Avustralya’yı önceden ziyaret etmiş olanlar ve ilk defa
ziyaret edenler bulunmaktadır. Sonuçlar, Avustralya’nın iyi bilinen bir destinasyon olduğu
ancak katılımcılar için marka bağlılığı kuvvetli olan bir destinasyon olmadığı yönündedir. Bu
araştırmada önerilen model, dört adet boyuttan – marka bilinirliği, marka imajı, marka kalitesi
ve marka bağlılığı – oluşmaktadır (Bianchi ve Pike, 2009; Pike vd., 2010:434).
Bir başka araştırmada, Tayvan’daki Mazu festivali ele alınmıştır. Dini olayların marka değeri
ile turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bunun için, marka
bilinirliği, marka imajı, marka kalitesi ve marka bağlılığı boyutlarından oluşan bir model,
Mazu festivaline katılar üzerinde test edilmiştir (Lin vd., 2011).
Bir diğer çalışmada, bağlılık ve destinasyon marka değeri kavramları ile tatmin, tekrar ziyaret
etme niyeti ve para harcama gönüllüğü arasındaki ilişki araştırılmıştır. Yapısal eşitlik
modelleme uygulanarak, bu çalışma destinasyon marka değerinin bağlılık ve tatmin arasında
önemli bir aracı değişken olduğunu ortaya konulmuştur. Bulgular; yöneticilerin, destinasyon
marka değerini tatmin değişkeninin önemli bir öncülü olarak görmesi gerektiğini
vurgulamıştır (Kim vd., 2009:349).
Boo ve arkadaşları ise, Konecnik ve Gartner (2007) adlı araştırmacılara ait olan ve
destinasyon marka değeri yazınında temel çalışma olarak nitelenen araştırmadaki; bilinirlik,
imaj, kalite ve bağlılık boyutlarından oluşan teorik modele “fiyat” boyutunu ekleyerek söz
konusu destinasyon marka modelini geliştirmişlerdir. Yeni teorik model, birer kumar
destinasyonları olan Las Vegas ve Atlantic City için test edilmiştir. Bu çalışma; “müşteri
temelli marka değeri” modelinin destinasyonlara uygulanması ile elde edilen sonuçların, söz
konusu destinasyon paydaşlarının stratejilerini oluşturmada son derece önemli olduğunu
ortaya koymuştur (Boo vd., 2009:219).
Araştırmacının bilgisine göre; Türkiye’de “Uludağ” destinasyonu için, turizm stratejilerinin
etkinliğinin arttırılmasına yönelik “müşteri temelli marka değeri” ölçümü yapılmamıştır.
Günümüzde, turizmin kentler açısından gelir getirici yönü düşünüldüğünde, kentlerin etkin
turizm stratejileri oluşturmaya duydukları ihtiyaç daha da önem kazanmıştır. Müşteri temelli
marka değeri modeli ise etkin turizm stratejilerinin oluşturulmasında ve söz konusu stratejiler
için gerekli kaynakları etkin kullanmada bir “karar destek aracı” olarak kullanılabilir.
Dolayısıyla, özellikle kent paydaşlarının bu tip araştırmalara olan gereksinimleri oldukça
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fazladır. Bu çalışmada; destinasyonlara yönelik olarak, Konecnik ve Gartner adlı
araştırmacıların ortaya koyduğu ve Boo vd. tarafından geliştirilen “müşteri temelli marka
değeri ölçeği” temel alınmıştır. Önerilen müşteri temelli marka değeri modeli ile Bursa ili
paydaşlarının bütüncül bir yaklaşımla daha etkin turizm stratejileri oluşturmasına ve az sayıda
çalışmanın bulunduğu ilgili yazına katkı sağlamak amaçlanmıştır.

3. “ULUDAĞ” DESTİNASYONUNDA KONAKLAYANLAR ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Burada; ilk olarak araştırmanın amacı ve yöntemi açıklanmaktadır. Daha sonra; araştırmanın
ana kütlesi, örneklem büyüklüğü, kullanılan örnekleme yöntemleri, araştırmanın modeli ve
hipotezleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bu bölümün en sonunda ise, araştırmanın
bulguları ile bulguların değerlendirilmesini içeren kısım yer almaktadır.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu araştırmanın amacı; Uludağ’ın müşteri temelli marka değerini ölçerek, eşdeyişle
destinasyon marka değerini oluşturan boyutlar arasındaki ilişkileri tespit ederek, Uludağ için
bir “destinasyon markası” modeli geliştirmek ve elde edilen modelleme sonuçları ışığında,
Bursa ili için rekabetçi turizm stratejileri oluşturmada yararlı bilgiler sağlamaktır. Bunun için
iki aşamalı bir yapısal eşitlik çalışması gerçekleştirilmiştir (Şimşek, 2007: 3–4).
3.2. Araştırmanın Ana Kütlesi, Örneklem Büyüklüğü ve Örnekleme Yöntemleri
Araştırmanın ana kütlesini, 2010-2011 kış döneminde Uludağ’da konaklama yapmış bireyler
oluşturmaktadır. Araştırmanın yapıldığı dönemde faaliyette olan, kamu ve özel sektöre ait
olan toplam 17 konaklama tesisi mevcuttur. Bu konaklama tesislerinden 15’i özel sektöre
aittir. Toplam yatak kapasitesi ise 3000 civarındadır. 2010-2011 kış döneminde konaklama
tesislerinin doluluk oranı %100’e çok yakın olarak gerçekleşmiştir (www.tursab.org.tr,
www.uludagotelleri.net). Araştırmanın ana kütlesini temsil edecek örneklem büyüklüğü, %95
güven aralığında %5 hata payı ile 341 olarak hesaplanmıştır (Kaden, 2006;
www.surveysystem.com/sscalc.htm).
Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerlilik ve güvenirliliği uluslararası çalışmalarla
kanıtlanmıştır. Bununla beraber, söz konusu ölçek farklı bir örnekleme uygulanacağı için bir
pilot araştırma ile ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Pilot araştırma için,
tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden “kartopu örneklemesi” kullanılmıştır (Yükselen,
2008; Yükselen, 2006: 47; Altunışık vd., 2001: 73). www.surveymonkey.com‘da hazırlanan
anket soruları, araştırmacının çevresinde Uludağ’da 2010-2011 kış döneminde konaklama
yapmış ya da yapmakta olan bireylere online olarak gönderilmiştir. Söz konusu bireylerden de
aynı özellikleri taşıyan çevrelerine bu anketi yollamaları istenmiştir. Pilot araştırma
sonucunda elde edilen veriler için güvenilirlik, geçerlilik analizlerinin yanısıra, önerilen
modelin boyutlarının ortaya konması amacı ile açımlayıcı faktör analizi de
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 368

gerçekleştirilmiştir. Ana araştırmada ise, zümrelere göre örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Konaklama tesisleri yıldız sayısına göre (3, 4 ve 5 yıldız) zümrelere ayrılmış ve orantılı
paylaştırma yöntemi ile her bir zümreden örnekleme girecek birimler seçilmiştir (Akat, 2009:
63-64; Yükselen, 2006: 54).
3.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada, literatürde çeşitli araştırmalarla test edilmiş olan ve “destinasyon marka
bilinirliği (bilinirlik)”, “destinasyon marka imajı (imaj)”, “destinasyon marka kalitesi
(kalite)”, “destinasyon marka ederi (fiyat)” ile “destinasyon marka bağlılığı (bağlılık)” olmak
üzere beş adet boyuttan oluşan “destinasyon marka değeri” ölçeği kullanılmıştır. Bu örtük
değişkenler; Boo ve arkadaşlarının (2009) destinasyon marka değeri ölçümü için test ettikleri
ve ilgili literatürü “fiyat” boyutu ekleyerek geliştirdikleri modelin boyutlarıdır.
Gerçekleştirilen pilot araştırma sonucunda elde edilen verilere açımlayıcı faktör analizi
uygulanarak, ölçme modelinin ve yapısal modelin oluşturulması için göz önüne alınacak
faktörlerin (örtük değişkenlerin) doğruluğu ve gerekliliği kontrol edilmiştir. Açımlayıcı faktör
analizi ile “bilinirlik”, “imaj”, “fiyat” ve “bağlılık” olmak üzere toplam dört adet faktör tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, ana araştırma için modelden “destinasyon marka kalitesi” boyutu
çıkarılmıştır. Ana araştırma modeli Şekil 1’de verilmiştir. Örtük değişkenlerin sağ ve sol
taraflarında yer alan değişkenler ise ölçülebilir değişkenlerdir.
Şekil 1: Araştırma Modeli

Araştırma hipotezleri ise, Şekil 1’de belirtilen örtük değişkenler arasındaki ilişkileri ifade
etmektedir. Araştırma hipotezleri Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1: Araştırma Hipotezleri*
H1

“Bilinirlik” boyutunun “imaj” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

H2

“Bilinirlik” boyutunun “fiyat” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

*

Araştırmanın hipotezleri alternatif hipotezlerdir. Bunun başlıca nedeni, hipotez testinde “red” deyiminin
“kabul” deyiminden daha güçlü olmasıdır. Bir başka ifade ile, bir hipotezin kabul edilmesinin o hipotezin red
edilmesinden çok daha zor olmasıdır (Kurtuluş, 1989:69).
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H3

“Bilinirlik” boyutunun “bağlılık” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

H4

“İmaj” boyutunun “fiyat” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

H5

“İmaj” boyutunun “bağlılık” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

H6

“Fiyat” boyutunun “bağlılık” boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

3.4. Araştırmanın Bulguları
Yapısal eşitlik modellemenin birinci aşamasında, oluşturulan ölçme modeli test edilmiştir.
İkinci aşamada ise, araştırma modelinde yer alan örtük değişkenler arasındaki yapısal ilişkileri
açıklayan bir yapısal model oluşturulmuştur.
Şekil 2: Yapısal Model: T-Değerleri

Şekil 3: Yapısal Model: Standardize Çözüm Değerleri

Şekil 2 ve Şekil 3’de elde edilen yapısal model yer almaktadır. Şekil 2’de yapısal modele ait t
değerleri yer almaktadır. Şekil 3’te ise, modele ait standardize çözüm değerleri verilmiştir.
Burada örneğin; “bilinirlik” ile “bağlılık” örtük değişkenleri arasındaki yolun katsayısı (path
coefficient) 0.49 ve “imaj” ile “fiyat” arasındaki yolun katsayısı 0.45’tir. Buradan hareketle,
adı geçen örtük değişkenler arasındaki bağın oldukça kuvvetli olduğu söylenebilir. Bunun
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yanısıra, elde edilen yapısal modelde yer alan “imaj” ve “fiyat” örtük değişkenlerinin “kısmi
aracı” konumunda olduğu tespit edilmiştir.
Elde edilen yapısal modelin uyum iyiliği değerleri de Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Yapısal Model İçin Uyum İyiliği İstatistikleri
“Uyum İyiliği İstatistikleri” İçin Uygun Değer
Aralıkları

Yapısal Modele
Ait Değerler

Ki-kare/Serbestlik Derecesi < 5

2.65

Goodness of Fit Index (GFI) >= 0.90

0.90

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) >= 0.85

0.86

Comparative Fit Index (CFI) >= 0.90

0.93

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) <= 0.08

0.07

Root Mean Square Residual (RMR) <= 0.08

0.06

Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) <= 0.08

0.06

3.5. Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Araştırma sonuçlarının turizm stratejileri açısından değerlendirilmesinden önce, araştırmanın
hipotez sonuçlarının açıklanmasında fayda vardır. Araştırma modeli için oluşturulan
hipotezlerin sonuçları aşağıda özetlenmiştir.
Tablo 3: Araştırma Hipotezlerinin Sonuçları
Araştırma Hipotezleri

Kabul/Red

Yol Katsayısı

H1: “Bilinirlik” boyutunun “imaj” boyutu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Kabul

0.36

H2: “Bilinirlik” boyutunun “fiyat” boyutu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Red

0.13

H3: “Bilinirlik” boyutunun “bağlılık”
boyutu üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Kabul

0.49

H4: “İmaj” boyutunun “fiyat” boyutu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Kabul

0.45

H5: “İmaj” boyutunun “bağlılık” boyutu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Kabul

0.26

H6: “Fiyat” boyutunun “bağlılık” boyutu
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Kabul

0.30

Tablo 3’ten görüleceği üzere, araştırma modelinin hipotezlerinden H2 hariç, tüm alternatif
hipotezler kabul edilmiştir. Elde edilen yapısal modeldeki yol katsayılarının büyüklüğüne
bakıldığında, “bilinirlik – bağlılık” ve “imaj – fiyat – bağlılık” yollarının oldukça önemli
olduğu söylenebilir. Destinasyon marka değeri modelinin en önemli unsurlarından biri
bağlılıktır. Dolayısıyla, “bağlılık” değişkeni üzerindeki olumlu etkisi olan boyutların ve etki
büyüklüklerinin tespiti turizm stratejileri oluşturanlar açısından kritik bir bilgidir.
“Destinasyon marka bilinirliği” hem doğrudan hem de “imaj” ve “fiyat” örtük değişkenlerinin
aracılığı ile “destinasyon marka bağlılığı” örtük değişkenini olumlu etkilemektedir. Boo ve
arkadaşlarının çalışması haricinde, herhangi bir destinasyon marka değeri araştırmasında
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 371

“fiyat” değişkeni incelenmemiştir. Bu araştırmadan çıkan sonuca benzer olarak, Boo ve
arkadaşları da “fiyat” örtük değişkenini aracı değişken olarak tespit etmişlerdir (Boo vd.,
2009).
Analiz, önerilen boyutlar arasında kuvvetli ilişkiler olduğunu göstermiştir. Yol katsayılarının
birbirine yakın büyüklükte olması nedeniyle de, test edilen müşteri temelli marka değeri
modeli içerisindeki tüm boyutların önemli olduğu söylenebilir. Ayrıca; önerilen model ile
“imaj” boyutunun bir destinasyonun değerlendirilmesinde önemli bir rol oynadığı, ancak tek
etkin faktör olmadığı ortaya konmuştur. Destinasyon markalarının daha iyi anlaşılması için,
bilinirlik, fiyat ve bağlılık boyutlarının da incelenmesi gerekmektedir. Uludağ destinasyonu
için, turizm pazarlamasından sorumlu paydaşların, yerli turistlere ait düşüncelerin bu dört
boyutu içerdiğinin farkında olmaları gerekir. Stratejik pazarlama kampanyaları, destinasyon
bilinirliğini, imaj ve kalite algılamalarını ve son olarak da bağlılık boyutunu arttırıcı şekilde
planlanmalı ve uygulanmalıdır. Elde edilen yapısal modele bakıldığında, imaj boyutunun
destinasyon markası oluşturmada merkezi bir unsur olarak yerini koruduğu söylenebilir.
Bununla beraber, bağlılığa giden yol bilinirlik boyutu ile başlamaktadır.
3.6. Araştırmanın Sınırlamaları ve Öneriler
Bu araştırma, Uludağ destinasyonunda 2010-2011 kış sezonunda konaklama yapmış yerli
turistler üzerinde yürütülmüştür. Uludağ’ın sadece iç pazardan değil, uluslararası turizm
pazarından da pay alması gerektiği düşünülürse, araştırmanın yabancı turistleri kapsamaması
bir sınırlama olarak görülebilir. Yazında, destinasyonlara yönelik müşteri temelli marka
değerini açıklayan az sayıda da olsa birbirinden farklı teorik model mevcuttur. Bu araştırmada
ise, Boo ve arkadaşlarının destinasyon marka değeri modeli temel alınmıştır.
Bursa ve turizm dendiğinde, Uludağ ilk akla gelen turizm değerlerinden olmakla beraber,
Bursa ili turizm açısından tarihi, dini ve kültürel varlıklar gibi birçok farklı değere sahiptir.
Dolayısıyla, her ne kadar Uludağ Bursa ilinin turizmi içinde son derece önemli bir yere sahip
olsa da, sadece Uludağ destinasyonuna yönelik bir araştırma, Bursa ilinin paydaşlarının
kentsel turizm stratejileri geliştirmesinde yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, Bursa iline özgü
diğer turizm değerlerine yönelik araştırmalar da yapılırsa, bu araştırmanın sonuçları kentsel
politika üreticileri için daha anlamlı hale gelecektir.
4. SONUÇ
Turizm destinasyonlarının gerek yerli gerekse yabancı turistlerin bakış açılarından
değerlendirilmesi, yazında ilgi görmekte olan bir alandır. Buna rağmen, birçok çalışma
yalnızca imaj kavramı üzerinde odaklanmıştır. Bir turizm destinasyonunun bir marka gibi
düşünülebileceği fikrinden hareketle, müşteri temelli marka değeri modeli Uludağ
destinasyonu için önerilmiştir. Turizm açısından Türkiye’de ve Bursa’da önemli bir
destinasyon olan “Uludağ” için, müşteri temelli marka değeri boyutları arasındaki ilişkiler
“yapısal eşitlik modelleme” yaklaşımı ile araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, test
edilen müşteri temelli marka değeri modeli içinde yer alan boyutlar arasındaki ilişkiler
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birbirinden farklı olmakla birlikte, büyüklük olarak birbirine yakındır. Özellikle, “destinasyon
marka bilinirliği” boyutunun “destinasyon marka bağlılığı” üzerinde doğrudan önemli bir
etkisi tespit edilmiştir. Ayrıca, “destinasyon marka bilinirliği” boyutu, “imaj” ve “fiyat”
boyutlarının kısmi aracılığı ile marka bağlılığını da etkilemektedir. Elde edilen bir başka
önemli sonuç ise, “destinasyon imajı” boyutunun gerek “fiyat” boyutunun kısmi aracılığı ile
gerekse de “destinasyon marka bağlılığı” üzerindeki doğrudan etkisidir. Yapısal ilişkilerin
büyüklükleri göz önüne alındığında, teorik modelde yer alan “bilinirlik”, “imaj”, “fiyat” ve
“bağlılık” boyutlarının birbirleri ile doğrudan ya da dolaylı ilişkilerinin oldukça kuvvetli
olduğu söylenebilir. Hemen her boyutun birbiri üzerinde etkisinin tespit edildiği bu durumda,
kentsel paydaşlar, genelde pazarlama özelde ise tutundurma stratejilerini, tespit edilen bu
ilişkilerin ışığında oluşturmalıdırlar.
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Özet
Perakende sektörü son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı büyüyen
sektörlerden biri haline gelmiş ve pek çok büyük perakende şirketi ülkemizde yatırım
yapmaya başlamıştır. Perakende sektöründe faaliyet gösteren pek çok işletme hem çalışanlarla
hem de tüketicilerle ilişkilerinde farklı ve yeni mecraları kullanmaktadır. Bunların belki de en
yenisi mağaza radyoculuğudur. Çalışmanın amacı, geniş kitlelere seslenebilen ilk elektronik
kitle iletişim aracı olan radyonun, pazarlama stratejilerinde ne şekilde konumlandırıldığını
saptamak ve Türkiye’de pazarlama uygulamalarında giderek yaygınlaşan bu yeni yayıncılık
anlayışını “pazarlama iletişimi” kategorisine sokarak, daha ileri çalışmalara kaynak
sağlamaktır. Bu bildiride mağaza radyoculuğunun pazarlama ve kurumsal iletişim bağlamında
bir tartışması yapılacak ve aynı zamanda mağaza radyoculuğu uygulamaları yayıncılık
faaliyetleri kapsamında ele alınacaktır. Mağaza radyo yayıncılığı, şirketlerin hem pazarlama
hem de kurumsal iletişimine destek vermek gibi işlevleri yerine getirmektedir. Bir alan
araştırmasına dayalı olarak ve nitel yöntem kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, hem
radyo programcıları hem de pazarlama ve kurumsal iletişim temsilcileriyle yüz yüze ve
derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda; müşterileri mağaza içinde
alışveriş yaparken kampanyalardan haberdar etmek, indirimli ürünleri ve promosyonları
vurgulamak, mağaza zincirlerinde dinlenen müziği standartlaştırmak ve daha kaliteli kılmak,
kurum içi iletişimi artırmak, çalışanlara eğitim vermek, tüketicileri ürünler hakkında uzmanlar
aracılığı ile bilgilendirmek-bilinçlendirmek, müşteri memnuniyetini sağlamak, satışları
artırmak başlıkları kapsamında veriler elde edilmiştir. Mağaza radyoculuğu, kurumsal
iletişime yeni bir mecra sunarken, radyo yayıncılık pratiklerinde de önemli değişikliklere
sebep olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: pazarlama iletişimi, radyo yayıncılığı, kurumsal imaj
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A NEW CHANNEL IN MARKETING COMMUNICATION: “IN STORE RADIO”

Abstract
Recently retailing sector has become one of the enterprises rapidly growing in Turkey as it
happens in the whole world and many known retail company has started to invest in Turkey.
Many organizations operating in retail sector uses different and new channels in their
relationships with both workers and consumers. The best of them may be in store radio. In
this paper, in store radio will be discussed in terms of marketing and corporate
communication and at the same time in store radio practices will be considered in the scope of
broadcasting activities. In store radio broadcasting has some functions such as supporting both
marketing and corporate communication. The research is based on a fieldwork and used
qualitative research method, we have interviewed face to face and in depth with both radio
programmers and marketing and corporate communication representatives. As a result of
these interviews, the data was obtained in terms of these titles; informing the customers about
promotions while they're shopping in store, highlighting the products on sale and promotions,
standardizing the music listened in store chains and making it in higher quality, increasing the
in house communication, training the staff, informing the consumers about the products by
specialists, providing customer satisfaction and increasing the sales. While the in store radio
provides a new channel for corporate communication, it also paves the way for important
changes in radio broadcasting practices.
Keywords: marketing communication, radio broadcasting, corporate image

Giriş
Rekabetin giderek daha zorlayıcı olmaya başladığı günümüz koşullarında -sektör
ayırmaksızın- işletmeler açısından pazarlama bileşenlerini iletişim disiplini kapsamında
değerlendirmenin,

açık ve tutarlı stratejik planlar oluşturmanın artık kaçınılmaz bir hal

aldığını görüyoruz. 20. yüzyılın özellikle son on yılında ivme kazanan teknolojik yenilikler,
iletişim alanında da yeni araç ve ortamlar yaratmıştır. Yeni iletişim teknolojilerinden beslenen
bu yeni araç ve ortamlar, işletmelerin yeni davranış modelleri oluşturmalarını gerekli
kılmaktadır. Mağaza radyoculuğu da yeni iletişim teknolojilerinin desteklediği yeni bir mecra
olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağaza radyo yayıncılığı, şirketlerin hem pazarlama hem de
kurumsal iletişimine destek vermek gibi işlevleri yerine getirmektedir.
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Tecimsel

faaliyetlere

yönelik

temellenen,

bir

“kurumsal

radyo”

statüsünde

değerlendirilebilecek olan mağaza radyoculuğu, yayıncılık içeriğini de işlevsel olarak
değişikliğe uğratmıştır. Günümüzde format yayıncılığı olarak adlandırılan, müzik ağırlıklı
yayın yapan ticari radyolar, temelde yine kar amacı gütmekle birlikte, seçilen müzikleri hedef
kitleye göre şekillendirmektedir. Mağaza radyoculuğunda ise yayın içerikleri ve dolayısıyla
müzikler de, yayın alanında bulunan mağaza içerisindeki müşterilerin tercihlerini etkilemeye
yönelik belirlenecektir. Yaygın ticari yayıncılık uygulamalarında hedef kitle, beğeni ve
tercihleriyle içeriği etkileyebiliyorken, mağaza radyoculuğunda hedef kitlenin seçimlerini
yönlendirebilecek doğrudan etki söz konusu olmaya başlamıştır.
21. yüzyılda ortaya çıkan “yeni tüketici tipi”, özellikle sosyal gereksinimlerinin önemli bir
kısmını dijital ortamlarda gideren, hızlı düşünen, hızlı karar veren, internet, cep telefonu, ipod
gibi tüm yakınsak cihazları/ortamları eş zamanlı kullanabilen özelliklere sahiptir. Bu noktada
internet ya da uydu teknolojisi tabanlı yayıncılık sistemleriyle, daha da kişiselleştirilerek
dinleyici-müşteriye seslenebilen mağaza radyolarının, bu tipteki tüketicileri daha fazla tatmin
edeceği varsayılmaktadır.

Pazarlama İletişiminde Yeni Araç ve Ortamlar
Pazarlama iletişimi bağlamında ele alındığında bir şirketin bir markanın hedef kitleleriyle
etkili ve güçlü iletişim kurmasının, oluşturulan içeriklerle oldukça bağlantılı olduğu kabul
edilmelidir. İletişim stratejileri; kullanılacak taktiklerden yararlanılacak mecralara kadar her
türlü planı içinde barındırır.
2000’li yıllarda yeni iletişim mecralarına hâkim ama aynı zamanda geleneksel kitle iletişim
araçlarının da etkisi altında olan yeni bir tüketici tipi söz konusu olmaya başlamıştır.
Pazarlama iletişim uzmanları bu iki mecrayı, başka bir deyişle, hem geleneksel iletişim ortam
ve araçlarını hem de internet bağlantılı sosyal medya vb. ortam ve araçlarını birlikte
kullanmak durumundadırlar. Aynı zamanda, bu iki mecranın birbirinden farklı ve/veya üstün
taraflarının farkına vararak her ikisinden de en yüksek faydayı sağlamayı hedeflemelidirler.
Bu noktada, yine pazarlama iletişim uzmanlarına düşen, ürünün nihai tüketicisi konumundaki
hedef kitlenin niteliklerinin tespitini etkili bir şekilde yapmaktır.
Yeni tüketiciye ulaşmak geleneksel olarak kullanılan tek yönlü iletişim ile artık mümkün
olamayacaktır. Yeni tüketici tipinin, hızlı düşünen ve hızlı hareket eden, çabuk sıkılan, pek
çok mecrayı aynı anda kullanabilen, karşılıklı etkileşim (çift yönlülük) alışkanlığını edinmiş
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kişi özelliklerine sahip olduğu ön kabulü ile hareket etmek gerektiğinin bilincinde
olunmalıdır.

Yeni Teknolojiler ve Radyoculuk Uygulamalarına Sağladığı Olanaklar
Bilindiği

gibi,

dünyada

radyo

yayın

sistemleri

temelde

3

ana

kategoride

değerlendirilmektedir. Birincisi, başta İngiltere olmak üzere Avrupa’da gelişen, devlet
yönetiminde olan ve kamu hizmeti yayıncılığı anlayışını benimseyen radyolar, bir diğeri
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan ve gelişen, yalnızca kar amacı güden tecimsel
radyolar ve son kategoride değerlendirilecek olan radyo yayın sistemi ise karma nitelik
gösteren radyolardır. A.B.D. dışındaki birçok ülkede devlet ve tecimsel yayıncılık
sistemlerinin her ikisine birden rastlamak mümkündür.
Aziz de benzer bir sınıflandırma ile radyo yayın sistemlerini, Devlet-Hükümet Sistemi, ÖzelTicari Sistem ve Kurumsal Radyolar olarak 3 farklı kategoride değerlendirmektedir. Aziz,
Kurumsal Yayıncılığı, bir sistemden ziyade, ülkelerin gereksinimlerine göre bazı hizmetlerin
görülmesi için var olan radyo kuruluşları olarak tanımlamaktadır. Bu tür radyo kuruluşlarının,
devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarının; eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, dini
kuruluşların, yerel yönetimlerin, siyasi partilerin kendi hizmetlerini daha iyi yapabilmeleri
için oluşturdukları kuruluşlar olduğunun altını çizmektedir ve bu kuruluşların varlığının yasal
zemininin de ülkeden ülkeye değiştiğini vurgulamaktadır (2007: 9, 12, 13).
İçeriksel olarak dünyada, neredeyse tüm radyolar, yayınlarını müzik ağırlıklı olarak özel-ticari
sistem içinde gerçekleştirmektedir. Bu tür radyolar, sektör tarafından format yayıncılık olarak
adlandırılan,

az

konuşmaya

ve

daha

çok

müziğe

dayalı

yayıncılık

anlayışını

benimsemektedirler. Bu radyolarda, çalınan şarkı ön plandadır ve tüm planlama programcıdan
çok, şarkıların yapılarına göre biçimlendirilmektedir. Yine sektör tarafından “Konuşan
Radyo” (Talk Radio) olarak adlandırılan radyolarda ise, radyo programcısı ve onun ne
söylediği daha önemlidir. Bu formattaki radyolar daha çok şov programlarıyla dinleyicilerine
yönelmektedir. Son yıllarda gelişen iletişim teknolojilerinden, radyo yayıncılığı da fazlasıyla
etkilenmiş; uydu, internet ve mobil aygıtlar yoluyla hem içeriksel hem de hedef kitleye
yönelim açısından yeni uygulama alanlarına sahip olmuştur. İnternet radyoculuğu 2000’lerle
birlikte tüm dünyada hızla gelişmiş ve geleneksel radyo yayıncılık pratiklerini kendi
mecrasında dönüşüme uğratmıştır.
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Keith, 90’lı yıllardan itibaren radyonun internet üzerinde de yayın olanağı bulduğunu
hatırlatarak, internet üzerinden radyo yayıncılığında 2 tür yayının mevcut olduğunu
söylemektedir. Bunlar, yayın istasyonları tarafından üretilenler ile sadece web kökenli
yayıncılıktır. İlk kategorideki yayıncılık sisteminde, istasyonlar karasal yayınlarını eşzamanlı
olarak internet kanalıyla da dinleyicilere ulaştırırlar. İkinci kategorideki internet yayını, yayın
programlama pratikleri yaygın radyo yayıncılığındaki formatlardan bağımsız olmadığı için
daha derlemedir. Erişimi ve işlem parametreleri sınırlı olan geleneksel karasal istasyonların
aksine, internet yayıncılığında coğrafi sınırlılıklar yoktur. Web’e erişim sayesinde herkes,
herhangi bir yerden ortamın keyfini çıkarabilir… Karasal ve uydu yoluyla yayın yapan
radyoların aksine internet radyosu, bir dizi görsel veri, fotoğraf, metin ve bağlantı (link)
sağlama yeteneğine sahiptir (2010: 280–281).
İnternet ve gelişen kablosuz teknolojiler, kitle iletişimine yeni olanaklar sağlamakla birlikte,
kitle iletişim araçlarını da birbirine yakınlaştırarak yeni, melez ortamlara olanak
sağlamaktadır. Resim, ses, yazı ve hareketli görüntülerin tamamının tek bir ortamda uygulama
alanı bulması teknolojik anlamda yakınsak cihazların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sese
dayalı tekniğiyle radyo yayıncılığı ise uygulamada birçok ortamdan faydalanarak hedef
kitlesine ulaşmaya çalışan yeni bir kitle iletişim aracı olarak yeniden konumlandırılmıştır.
Yakınsama, son on yıl içinde medya endüstrisinde meydana gelen değişimleri ve yeni
ortamları anlamlandırmak için sıkça kullanılan bir kavramdır. Yakınsak medyalar, iletişim
teknolojilerinin birbirine yakınlaşmasıyla ortaya çıkan yeni iletişim ortamlarını ifade eder.
Dwyer, yakınsamanın, sadece teknolojik bir süreç olmadığını, aynı zamanda karmaşık ve
derin, sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan sürekli bir değişimin de adı olduğunu ifade eder.
Denilebilir ki, yeni medya cihazlarının yaygın zevkleri ve her günkü popüler kültür içindeki
yaygın kullanımı, kişinin toplumsal konumunu güçlü bir şekilde ortaya koyma yolu olarak
teknolojik determinizmle açıkça kendini destekleme eğilimindedir (2010: 8).
Cheskin Araştırmalar’ın 2002 raporunda açıkladığı gibi, yakınsamanın en eski fikri, tüm
cihazların her şeyi yapabilecek şekilde tek bir merkezi cihazda birbiri içine gireceğiydi. Henry
Jenkins’e göre yakınsama, çoklu-ortam platformlarında içerik akışı, çeşitli endüstri grupları
arasındaki işbirliği ve hemen hemen her yerde istedikleri türden eğlence deneyimi arayışında
olan mobil izler kitle davranışlarındaki değişimdir (2006: 2, 15). Henry Jenkins,
yakınsamanın açıklamasını yaparken, diğer tüm tanımlamalara ek olarak, mobil izler kitle
davranışından söz etmiştir. Yakınsama kavramını açıklarken genel eğilim, ağ tabanlı
şebekeleşme sonucu, benzer hizmet gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları yeni
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teknolojiler ve bunların ekonomik yansımalarına yapılan vurgudur. Bu eğilim daha çok, bir
meta olarak yakınsak cihazı ön plana çıkarır ve izler kitleyi sürecin dışında tutar. Oysaki
Jenkins’in de vurguladığı gibi yakınsama uygulamalarının sonucunda izler kitle beğenileri ve
beklentileri de değişmektedir. Radyo yayıncılık teknolojilerindeki yakınsama uygulamaları
sonucunda, dinleyici daha çok mobilize edilmekte ve içeriğin bu yönde yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir.

Pazarlama Aracı Olarak Mağaza Radyoculuğu
Mağaza radyoculuğu uygulamalarını, pazarlama açısından değerlendirirken yalnızca, mal ya
da hizmetin reklâm ve tanıtım faaliyetleriyle anlamlandırmaya çalışmak hata olur. Çünkü
aslında mağaza radyosunun kendisi bir reklâm ve tanıtımdır. Başka bir deyişle, mağazanın
adını taşıyan radyo aynı zamanda bir reklâm ve tanıtım işlevi görür. Bu bakımdan bir kitle
iletişim aracının kendi özündeki uygulamalardan da faydalanılıp dönüştürülerek, bir reklâmtanıtım aracı haline getirilmesindeki etmenleri bütünsel olarak ele almak gereklidir. Radyonun
yayın sistemi, tekniği, içeriği, tüm çalışanları ve reklâm-tanıtım faaliyetleri bütünsel olarak bir
pazarlama stratejisidir.
Ahern, radyo reklâmcılığının günümüzde, bir radyo istasyonu tarafından gönderilen mesajın
süresinin uzunluğundan çok daha fazla bir anlam ifade ettiğini vurgulamaktadır. Ona göre
radyo reklâmcılığı bugün, reklâmcının mallarını ve hizmetlerini hedef kitleye, çoklu ortam
çözümleriyle ulaştırmasıyla ilgilidir. Bu uygulamada müşterilere yönelik, radyoların web
siteleri, ürün örnekleme, sponsor gösterileri, sponsorlu dijital radyo kanalları ve diğer radyo
dışı ortamlar bütünleştirilir. Ahern’e göre, çoklu ortam çözümleri ile geleneksel radyo
reklâmcılığını bütünleştirmek, bugünün radyo satış ortamında çok gereklidir (2011: 260).
Radyo, sonsuz uyarlanabilir niteliktedir. Diğer ortamlara göre birtakım zorluklara sahip olsa
da radyonun popülerliği, değişikliklere uyum gösterebilme yeteneğinden dolayı devam
etmektedir. Radyonun uyum yeteneği, yalnızca (teknolojik bakımdan) çeşitli yayıncılık
olanaklarından değil, aynı zamanda, farklı amaçlar için kullanılabilecek nitelikte
olmasındandır. Radyo, çok sayıda küresel izler kitleden kapalı topluluklara kadar, insanlara
ulaşmak için uygun bir araçtır (Fleming, 2002: 25–26). Mağaza Radyoculuğu uygulamaları,
radyonun birçok tetikleyici etken sonucunda uyarlanmış en güncel örneği sayılabilir.
Rajagopal, samimi bir iletişim ortamı olarak gördüğü radyonun insanlar üzerindeki algısının,
görsel medyanın olmadığı durumlarda onların reklâmlar da dâhil olmak üzere radyo
programlarını dinlerken bilgi analizi yapmalarını ve uygulanabilir kararlar almalarını derinden
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etkilediğini söyler. (2010: 5). Sese dayalı tekniğiyle en eski ve güvenilir kitle iletişim
araçlarından sayılan radyonun, bugün hala insanlar üzerinde önemli etkiler bıraktığı
bilinmektedir. Satış ve pazarlama birimleri tarafından da göz ardı edilmeyen bu etki,
günümüzde hala radyo reklâmlarının insanların satın alma davranışları üzerindeki etkinliği ile
ilgili çalışmaların sürekliliğini sağlamaktadır.
Süpermarketler, zincir mağazalar ve büyük alışveriş mağazaları, tanıtım faaliyetleri için
operasyon bütçelerinin yaklaşık %12’sini harcarlar. Özel reklâm seçenekleri ile ilgili olarak
uygun iletişim karması geliştirmek ve mesaj oluşturmak için, en yaygın kullanılan tanıtım
elemanları radyo reklâmcılığında bulunmuştur. Perakende firmalar yoğun bir rekabet
ortamıyla yüz yüze iken, etkili pazarlama ve tanıtım için duyulan ihtiyaç, giderek tüketicilerin
tüm kesimlerini etkilemeye yönelik teşvikin artırılması gerekliliğini hissettirir (Rajagopal,
2010: 5).
Gerba mağaza içi medyayı çok sayıda pazarlama uygulamalarını kapsayan, bir tür satın alma
noktası (point-of-purchase) oluşturan, en uygun mağaza içi ürün tanıtımına imkân sağlayan,
çapraz satış tanıtımları (cross sales promotions) ve ürüne karşı yakınlık oluşturan, aynı
zamanda ürün ambalajını ve mağazanın iç ve dış marka çalışmasını da içeren bir uzmanlık
alanı olarak tanımlamaktadır (Gerba’dan aktaran Gutierrez, 2008: 65). Süpermarket gurusu
Phil Lembert, mağaza içi medyanın geleneksel medyalardan çok daha avantajlı olduğunu,
teknoloji sayesinde mağaza içerisinde belirlenen özel tüketici gruplarına hedeflenebildiğini,
mevcut mağazacılık ve tanıtım uygulamalarına uygun olabileceğini iddia etmektedir (2005).
Dünyada çeşitli araştırma şirketleri tarafından yapılan mağaza içi medyaların etkinlik
çalışmalarının bir kısmı, mağaza içi ticari trafik ve çoklu izlenimden yoksun mazağa içi
ortamın varlığıyla ilişkilidir. Bir kısım çalışma ise, planlanmamış satın alımları ya da
mağazada duyduktan ya da gördükten sonra farklı marka satın alımlarını ölçmüştür. Sözü
edilen araştırmalar sonucunda mağaza radyoculuğunun satın alma davranışlarını ve mağaza
içinde bulunma sürelerini önemli oranlarda etkilediği görülmüştür (Gutierrez, 2008)
Amerika kökenli bir şirket olan In-Store Radio, pazarlama stratejisi olarak müşterilerine
verdiği mesajda, hemen hemen tüm market ve diğer büyük perakende mağazalarına
gidildiğinde, bizleri orda daha fazla zaman geçirmeye ve daha fazla satın almaya teşvik eden
özel eğlenceler duyabileceğimize vurgu yapmaktadır. Şirket, bu tür uygulamalarla ilgili
yapılan araştırmaların, bu hizmetlerin günlük satışları ve müşteri sadakatini önemli ölçüde
artırdığını da hatırlatarak, mağaza radyoculuğunun ticari önemine dikkat çekmektedir (a- InStore Radio, 29.06.2011). Aynı şirket, mağaza radyosunun, müşterilerine eğlenceli müzik ve
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alışveriş sırasında özelleştirilmiş reklâm sunduğunu da belirterek, mağaza radyosunun,
geleneksel asansör müziği değil, hali hazırda zaten bilinen ve sevilen lisanslı (telifli),
müşterileri alışverişe yönelttiği kanıtlanmış müzikler kullandığını da ekler (b- In-Store Radio,
29.06.2011).
Smartpay Cadmus Ltd. adlı uluslararası bir şirket, mağaza radyoculuğu uygulamasını biraz
daha özelleştirerek perakende radyoculuğu (retail radio) adıyla pazarlamakta ve bu
uygulamanın avantajlarından bazılarını şöyle sıralamaktadır: (Retail Radio, 28.06.2011).
-

Müşteriye müzikle doğru bir atmosfer yaratarak, onların kendilerini mağaza içinde
iyi hissetmelerini sağlar,

-

Mağaza radyosu, sizin seçtiğiniz şarkı listesini ve vermek istediğiniz mesajları
yayınlar,

-

Geniş şarkı listesiyle, tekrardan kaçınmayı sağlar ve radyoya olan ilgiyi canlı tutar,

-

Mesajın yaratıcılığı, sıklığı ve uzunluğu sizin elinizdedir,

-

Mağaza içinde geçirilen zamanı ve ortalama satışları artırır,

-

Size özel benzersiz mesajlar, marka bilinirliğini güçlendirir,

-

Yaklaşan kampanyalarla ilgili mesajlar, mağazaya geri dönüşü sağlar,

-

Ürün tedarikçilerine yeni bir tanıtım alanı yaratarak yeni gelir akışı sağlar,

-

Kurum içi iletişimi güçlendirir.

Araştırmanın Yöntemi
Alan araştırmasına dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır.
Yarı

yapılandırılmış soru formu

aracılığıyla, mağaza radyoculuğu uygulamalarını

gerçekleştiren 4 radyonun, radyo yayın yönetmenlerine ve pazarlama bölümü temsilcilerine
sorular yöneltilmiştir. Radyo yayın yönetmenleri ile yapılan görüşmeler yüz yüze
gerçekleştirilmiş, pazarlama temsilcilerine ise e-posta ve telefon ile ulaşılmıştır. Mağaza
radyoculuğu ülkemizde son 10 yılda uygulamada yer alan yeni bir mecradır. Dolayısıyla
sınırlı sayıda var olan ve radyo yayıncılık uygulamalarını bünyesinde gerçekleştiren
radyoların hepsi araştırma kapsamı içindedir. Bu radyolar; Radyo Migros, Radyo Kiler,
Radyo Tansaş ve Radyo Koton’dur. Bazı kuruluşlara ait yalnızca müzik yayınına yönelik
uygulamalar, radyo yayıncılık esaslarından örnekler taşımadığı ve pazarlama iletişimi
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dâhilinde değerlendirilemeyecek olmalarından dolayı araştırma kapsamına alınmamışlardır.
Ülkemizde, türünde tek örnek sayılabilecek İstanbul Kanyon alışveriş merkezindeki ‘Kanyon
Virgin Radio’ ise, uluslararası bir radyonun kendi kurumsal imajı adına gerçekleştirdiği bir
uygulama olmasından dolayı araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya konu olan radyoların en eskisi 8 yıldır yayında olan Migros Radyo’dur.
Türkiye’de parekende radyoculuğunu ilk başlatan kurum Migros’tur. İkinci örnek olarak
tespit ettiğimiz Radyo Kiler’i, Kiler Perakende Grubunun 4 yıl önce kurduğunu görüyoruz.
Migros ile aynı gruba ait olan Tansaş mağazaları bünyesinde kurulan bir başka radyo ise 3 yıl
önce kurulan Radyo Tansaş’dır. Bu radyonun yayın stratejisi, Radyo Migros ile aynıdır.
Koton grubu ise Radyo Koton’u bir yıl önce kurmuştur.
Kuruluş Yılı

Radyo
Radyo Migros

2003

Radyo Kiler

2008

Radyo Tansaş

2009

Radyo Koton

2010

Radyo yayın yönetmenlerine çalıştıkları radyoyu nasıl tanımladıkları sorulmuştur. Alınan
yanıtların birleştiği ortak noktanın; müşterileri ürün ve kampanyalardan haberdar etmek ile
reklâm yapmak (hem ürünün hem kurumun) olduğu tespit edilmiştir. Aslında bu saptama,
bizim bu çalışmada mağaza radyoculuğu olarak tanımladığımız kurumsal radyonun kurulma
gerekçelerine de oldukça denk düşmektedir. Bir kurum, bir kitle iletişim aracı olan radyoyu
kurarken ve özellikle bunu pazarlama iletişimi bakış açısı temelinde konumlandırırken hedef
kitlesine en hızlı ve etkin ulaşabileceği bu mecrayı tam da yukarıda belirtildiği gibi reklâm,
duyurum, tanıtım açısından değerlendirecektir.
Radyo Koton ve Radyo Kiler, mağaza içindeki yayınlarını internet tabanlı bir teknoloji
yardımıyla gerçekleştirmektedir. Bu iki radyo mağaza dışına yayın yapmamaktadır. Radyo
Migros/Tansaş, mağaza içine ve dışına uydu teknolojisi ile yayın yapmakta. Ayrıca mağaza
dışında, dinleyicilerine internet üzerinden de ulaşabilmektedir.
Radyo

Migros/Tansaş,

kendilerini

hem

kurumsal

hem

de

ticari

radyo

olarak

konumlandırmaktadır. Ticari olarak konumlandırmalarının temel nedeninin, tedarikçilerinden
ürün reklâmı almaları olduğu söylenebilir. Radyo Kiler, kurumsal bir radyo olduklarını,
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ancak yakın gelecekte ürün yöneticilerinden gelen talepler doğrultusunda reklâm yapmaya
başlayabileceklerini ve dolayısıyla ticari olarak da konumlanmak durumunda kalacaklarını
belirtmiştir. Radyo Koton, ilk kurulduklarında kurumsal olarak konumlandıklarını ancak
radyonun satışlara etkisinin olumlu sonuçları elde edildikten sonra hem kurumsal hem de
ticari bir radyo olarak kendilerini değerlendirmeye başladıklarını ifade etmiştir.
Bilindiği üzere, günümüz yaygın, ticari radyo yayıncılık uygulamalarına göre, radyo yayın
formatları müzik, konuşan radyo ve karma olarak sınıflandırılmaktadır. Görüşülen radyoların
hepsi kendilerini bu formatlar içinde müzik formatında değerlendirmektedir. Radyo
Migros/Tansaş, insanları alışverişe teşvik edebilecek hareketli yabancı şarkılar çaldıklarını,
telif ödemelerine ilişkin sorun yaşanmadan önce Radyo Tansaş’da müşterilerin genel
sosyoekonomik statüleriyle bağlantılı olarak, onların beğenileri doğrultusunda Türkçe müzik
çaldıklarını ifade etmiştir. Radyo Kiler, özellikle siyasi, dini ve spekülatif yayınlardan
kaçındıklarını, ağırlıklı olarak güncel Türkçe müzik yayını yaptıklarını belirtmiştir.
Radyo Koton’un program içerikleri incelendiğinde hem müşterileri hem de çalışanları
gözeterek içerikleri belirledikleri anlaşılmaktadır.

Müşterilere yönelik olan içeriklerden

bazıları; ürün bilgilendirme-yönlendirme anonsları, etkinlik ve müzik haberleridir. Çalışanlara
yönelik içeriklerde ise doğum, evlilik gibi kutlama anonslarını, yeni işe başlayanlara özel
şarkı çalmak gibi içerikleri görebilmekteyiz. Radyodan, hem müşteriden hem de çalışandan
gelen istek şarkı anonslarının da yapıldığı belirtilmektedir. Özel durumlarda yönetim
kadrosunun mağaza açılmadan önce çalışanlara merkez stüdyodan seslenebildiği de ifade
edilmiştir. Radyo Migros/Tansaş, bir yapım şirketinden paket olarak satın aldıkları haberleri
saat başı sunduklarını, bunun dışında, içeriklerini müzik, advertorial seslendirmeler ve reklâm
kuşaklarının oluşturduğunu belirtmiştir. Radyo Kiler ise, müzik programlarına (nostalji, top
10 listesi vb.) ek olarak, içeriklerinde saat başı haberlerin ve (ürünlerin kullanımı ve
saklanması ile ilgili) pratik bilgilerin yer aldığını belirtmiştir.
Radyo Koton’un müzik seçiminde de müşteri ve çalışan ayrımına göre hareket ettiğini
görmekteyiz. Müşterilere yönelik müzik seçiminde dikkate aldığı ölçütler; müziğin yüksek
tempolu ve sert olmaması, gürültülü müzik olmaması, yabancı hit müzik olması, müşterilerin
yaşlarına ve beğenilerine uygun olmasıdır. Genellikle 1990’lar ve güncel yabancı şarkılar
tercih edilmektedir. Çalışan motivasyonu açısından Türkçe müziğin önemli olduğu
vurgulanarak, buna yönelik sabah 9–10 arasında yalnızca çalışanlara yönelik Türkçe müzik
yayını yapıldığı belirtilmiştir. Radyo Migros/Tansaş, Türkçe şarkı çalma konusunda meslek
birlikleri ile yaşanan telif sorunu nedeniyle ritmik, enerjik yabancı şarkılar çaldıklarını ifade
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etmiştir. Radyo Kiler’in müzik seçiminde dikkat ettiği ölçütler; müziklerin güncel ve
hareketli-tempolu olmasıdır. Çalınan şarkılarda %80 oranında Türkçe Pop’un tercih edildiği
ifade edilmiştir.
Radyo Koton, program planlamasını -genele uygun olarak- ortalama beğenileri dikkate alarak
yapmaktadır. Bunun nedeni olarak hedef kitlesinin -ürün çeşitliliğine paralel- geniş bir
yelpazeye yayılmış olmasını göstermektedir. Radyo Migros/Tansaş, aynı gerekçelerle (telif
ücreti sorunları) özel bir planlama mantığı oluşturamadıklarını belirtmektedir. Radyo Kiler,
program planlamasını yaparken insanları yormama ölçütünü temel aldıklarını, sabah ve akşam
saatlerinde yavaş ve orta tempolu şarkıları öğleden sonra ise hareketli şarkıları tercih
ettiklerini belirtmiştir.
Radyo Koton’da, program planlama sürecinde pazarlama bölümünün etkisi olduğunu
görmekteyiz. Bu Radyoda, pazarlama bölümüyle radyo bölümünün her zaman eşgüdümlü
olarak çalıştığı belirtilmiştir. Herhangi bir ürünün tanıtımında ya da bir kampanya sürecinde,
Radyo Genel Yayın Yönetmeni, ilgili tüm toplantılara katıldığından ve pazarlama bölümünün
beklentilerinin ne olduğunu iyi kavradığından süreç kendiliğinden işlemektedir. Pazarlama
bölümünün doğrudan talimatlarına gerek duyulmadan planlama süreci, iki birimin uyumu
sayesinde

gerçekleşmiş

olmaktadır.

Radyo

Migros/Tansaş

program

içeriklerinin

belirlenmesinde ve yayın planlamasında pazarlama bölümü ile hareket ederek, kıstas olarak
tüketicinin satın alma noktasındaki davranış şekli ve alışkanlıklarının temel alındığını
belirtmiştir. Radyo yayın akışını ve reklâm kuşaklarının frekanslarını belirlerken Migros ve
Tansaş mağazalarını ziyaret eden tüketicilerin minimum ve maksimum alışveriş sürelerini
kullandıklarını ve bu veriler sayesinde içeriye alışveriş için giren standart bir tüketicinin en az
bir reklâm kuşağına mutlaka rastlamasını sağlayan bir planlama oluşturduklarını ifade
etmiştir. Ayrıca, program içeriklerini ve programlarda verilen mesajların sürelerini belirlerken
de tüketici alışkanlıkları konusundaki bilgiyi kullandıklarını ve alışveriş yapmakta olan bir
tüketicinin dikkat eşiğini de hesaba kattıklarını vurgulamıştır. Radyo Kiler, program planlama
sürecine pazarlama bölümünün etkisinin olmadığını belirtmiştir. Bununla birlikte verilen
yanıtlardan dolaylı bir etkinin söz konusu olduğunu anlıyoruz. Bu radyoda, reklâm ve
tanıtımların yayınlanacağı gün ve saatleri ile bunların ne kadar sıklıkta kaç kez yayınlanacağı
bilgisini pazarlama bölümünün verdiği belirtilmiştir.
Radyo Koton, programcılarda aradıkları özellikleri; yabancı müzik radyosunda çalışmış
olmak, İngilizce bilmek (telaffuzları açısından) ve moda ile ilgili olmak olarak sıralamıştır.
Radyo Migros/Tansaş, programcısı olmadığı için bu soruyu yanıtlamamış, Radyo Kiler de
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yaptırılan programların pek fazla özellik gerektirmemesi nedeniyle programcının tecrübeli
olmasını yeterli bir ölçüt olarak kabul ettiklerini belirtmiştir.
Radyo Koton, programcılarından beklentilerini moda terminolojisine hâkim olmak, uyumlu
çalışmak

ve

samimi

anonslar

yapabilmek

olarak

özetlemiştir.

Radyo

Kiler

ise

programcılarının gündemi takip etmelerini önemsediklerini, radyo programlarına yönelik
hazırlıklı olmalarının yeterli olduğunu ifade etmiştir.
Radyo Koton, dinleyicilere karşı sorumluklarının RTÜK kurallarına uygun yayın yapmak, din,
dil, ırk ve cinsiyet ayrımcılığından uzak, ahlak sınırlarını aşmayan yayınlar yapmak, hem
müşterilerle hem de personelle olan iletişimi güçlendirmek olarak ifade etmiştir. Radyo
Migros/Tansaş, dinleyicilere yayını kesintisiz sunmak, dinleyicileri aşırı reklâmla yormamak
ve onlara keyifli bir alışveriş ortamı sunmak olduğunu belirtmiştir. Radyo Kiler ise
dinleyicilere karşı sorumluluklarını; indirim ve kampanyaları duyurmak ve ürünlerle ilgili
detaylı bilgilendirme yapmak olarak ortaya koymuştur.

Tartışma ve Sonuç
Mağaza Radyoculuğunun, her ne kadar tamamen özel-ticari sisteme dâhilmiş gibi görünse de
radyo yayıncılık pratiklerini göz önüne aldığımızda, özel-ticari sistemden ayrıldığı noktalar
olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki radyo yayıncılığının neredeyse tamamını kapsayan özelticari yayıncılık sistemindeki tüm radyoların öncelikli amacı kar etmek olsa da, uygulamada
bir radyo yayınında dinleyici beklentisi açısından nelerin olması gerektiği ön plana
çıkarılmaktadır. Kar, doğrudan değil, dolaylı uygulamalarla amaçlanmaktadır. Ancak, mağaza
radyoculuğu uygulamalarında görülmektedir ki radyo, mal ya da hizmet tanıtımına yönelik
tam anlamıyla bir araçtır. Bu yönde, yaygın radyo yayıncılık uygulamalarından dahi
vazgeçilerek, radyo yayıncılığı başka bir biçimde ifade edilmeye çalışılmıştır. Aslında sözü
edilen bir radyo yayıncılığı değil, yeni teknolojilerin sunduğu yeni bir tanıtım mecrasıdır.
Mağaza Radyoculuğunu sözü edilen tüm bu sistemlerin dışında yeniden konumlandırmak
gerekmektedir. Kurumsal çıkarların ön planda olduğu, radyonun işlevlerinden sayılan reklâmtanıtım işlevinin baskın olarak uygulandığı bu yeni sistem yayıncılık biçimini, radyo
yayıncılığı ve pazarlama faaliyetlerinin yeni teknolojilerin sunduğu imkânlarla ortaya
koyduğu bir alt kategoride, özellikli bir konumda değerlendirmek gerekmektedir. Tüm
dünyada özelleştirilmiş marka yayıncılık uygulamaları, çeşitli biçimlerde devam ederken,
genel eğilim bu tür yayıncılık anlayışının, bir radyo istasyonu gibi hizmet vermesi
yönündedir. Önümüzdeki dönemlerde mağaza radyoculuğu uygulamalarının, ülkemizde de
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hızla artacağı öngörülmektedir. Pazarlama bileşenleri ve yayıncılık uygulamalarının karması,
sektörel büyümeye ve gelişen teknolojiye paralel olarak yeni biçimlerde ivmesini
sürdürecektir.
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Öğrenme sürecinin büyük oranda gerçekleştirildiği in-vitro laboratuvarlar hem deneysel
öğrenme hem de sistem geliştirme görevlerini yerine getirebilmektedir. Bu çalışmanın temel
amacı; pazarlama eğitiminde özellikle fiziksel dağıtım ve lojistik konularında kullanılmak
üzere tasarlanmış ve halen faaliyette bulunan bir in-vitro laboratuvarı tanıtmak ve in-vitro
laboratuvarların pazarlama eğitimine olan katkısını kullanıcılara yönelik bir araştırma ile
ortaya çıkarmaktır. Araştırma kapsamında bahsi geçen in-vitro laboratuvar’da

hem

öğrencilere (lisans ve yüksek lisans) hem de sektör temsilcilerine bir uygulama (model)
gerçekleştirilmiştir. Yargısal örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada 116 kişiye
ulaşılmıştır. Uygulama sonrası, tüm katılımcılara, uygulamaların katılımcılar üzerinde bilgi,
beceri ve tutum konusunda yaptığı değişiklikleri ortaya çıkarmak amacıyla bir anket
uygulanmıştır. Araştırma sürecinde toplanan verilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler
oluşturulmuştur ve gruplar arası farklılıkları ortaya koymak amacıyla varyans analizinden
(ANOVA) faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçları,

uygulamaların “bilgi”, “beceri” ve

“tutum” anlamında kullanıcılar tarafından çok olumlu algılandığını ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama Eğitimi, İn-Vitro Laboratuvarlar, Fiziksel Dağıtım, Lojistik
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In-vitro laboratories, in which learning process is almost covered, provide an environment for
both experimental learning and system development. The purpose of this study is to describe
an already active in-vitro laboratory, demonstrated for handling physical distribution and
logistics topics in marketing education and to outline the contribution of in-vitro laboratories
to marketing education through a research conducted on users. In the said in-vitro laboratory,
an implementation (model) to both students (undergraduate and graduate level) and industry
executives is experienced. 116 participants are reached in the research by judgmental
sampling method. A survey is conducted among the participants to outline the impact of invitro laboratory implementation on learning, skill and attitude of the participants. Descriptive
statistics are composed by the data collected through the research and variance analysis
(ANOVA) is used to outline the differences among groups. The results of the research show
that the in-vitro laboratory implementation is positively perceived by the participants for
“knowledge”, “skill” and “attitude”.
Keywords: Marketing Education, İn-Vitro Laboratory, Physical Distribution, Logistics
Giriş
Pazarlama eğitiminde, geleneksel ve teorik yöntemler yerine uygulama ağırlıklı, katılımcı
deneysel öğrenmenin önemi vurgulanmakta (Gaidis ve Andrews, 1990b, Frontczak, 1998,
Bobbitt vd, 2000) ve bu tür öğrenme yönteminin, öğrencilerin katılımını ve motivasyonunu
arttırdığı, aynı zamanda teorik bilgilerini gerçek uygulamalar ile bütünleştirmelerine destek
olduğu belirtilmektedir (Harich, 1995, Frontczak, 1998). Deneysel öğrenmenin ön plana
çıktığı bu değişime paralel pazarlama eğitiminde yeni yöntemler

ortaya atılmaya ve

denenmeye başlanmıştır (Bobbitt vd, 2000, Kennedy vd, 2001, Louise vd, 2004, Elam ve
Spotts, 2004, Stanton, 2006). Bu çerçevede, Kolb (1984)’un deneysel öğrenme modeli,
pazarlama eğitimine deneysel öğrenme tekniklerini bütünleştirmede temel oluşturmaktadır.
Örneğin, Bobbitt vd (2000) öğrencilerini takımlar halinde çalışmaya teşvik edecek uygulamalı
pazarlama eğitimleri kurgulamışlardır. Öğrenciler verilen dersler kapsamında kurdukları
gruplarla yeni bir ürün geliştirme, pazarlama stratejisi geliştirme ve ürünlerini kendi
oluşturdukları bir ticari sergide satışa sunarak diğer katılımcı grupları alıma ikna etme
süreçlerini tecrübe etmişlerdir. Bir diğer uygulamalı pazarlama eğitimi kurgusu da Kennedy
vd (2001) tarafından oluşturulmuştur. Bu kurguda, öğrenciler küçük işletmelerle işbirliği
içinde çalışarak pazarlama stratejileri geliştirmişlerdir. Yine benzer bir gerçek kurgu da Elam
ve Spotts (2004) tarafından uyarlanmıştır.
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Strigfellow vd (2006) tarafından, Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerin

Yüksek Öğrenim

Kurumları’ndan ve çeşitli işletmelerinden toplanan veriler sonucunda, pazarlama eğitimi ve
gerçek iş hayatı deneyimleri arasındaki önemli farklılıklar ortaya konulmaktadır. Bu sonuçlar,
Messina vd (1991) tarafından yapılan çalışmayı destekler niteliktedir. Brennan (2004) da bu
duruma vurgu yapmakta ve üniversite ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artması gerektiğini
belirtmektedir. Smart ve diğerleri (2000) tarafından 107 öğretim elemanı ile yapılan bir
araştırmada ise pazarlama eğitiminden beklenen değişimler raporlanmış ve orta vadede
üniversitelerin yaygınlaşan teknoloji desteği ile düşünebilen, sorgulayabilen, tartışabilen,
karar verebilen öğrenciler yetiştirme konusunda artan çabaları öncelikli olarak ortaya
konulmuştur.
Türkiye özelinde de teorik eğitimin uygulamalı eğitim ile desteklenmesinin önemi üzerine
farkındalık son yıllarda artmaya başlamıştır. Akkurt vd. (2008) çalışmalarında sanayinin
ihtiyaçlarını karşılayacak işgücünü bulmakta zorlandığını ve bu kaynağı sağlayabilmek
amacıyla eğitimin “teorik” ve “uygulama” olmak üzere iki yönlü olması gerektiğini
vurgulamışlardır. Pazarlama dersi alan öğrenciler üzerine yapılan araştırma ile de öğrencilerin
aktif eğitim yöntemlerini daha çok tercih ettikleri tespit edilmiştir (Önce vd., 2008). Özsoy ve
Gelibolu (2010) çalışmalarında pazarlamanın bir disiplin olarak nitelikli işletme öğrencilerini
çekmekte başarılı olamadığını ve pazarlama eğitimi verilen birimlerin ileriye dönük yeniden
yapılandırma faaliyetlerine girmeleri gerektiğini vurgulamışlardır. Yaptıkları çalışmada,
öğrencilerin pazarlama disiplin algı ve tutumlarında fayda, ilgi çekicilik ve kariyer gibi üç ana
faktörün önemli rolünün olduğunu ortaya koymuşlardır.
Çakaloz (2008) yaptığı araştırmada pazarlama yönetimi eğitiminde kullanılan bilgisayar
tabanlı simülasyonların öğrenme sürecine olan etkilerini değerlendirmiştir. Araştırmanın
sonucunda, simülasyon yönteminin “öğrenme sürecini olumlu etkilediği” ve “teorik bilgilerin
beceriye dönüştürülmesinde faydalı” olduğu sonucuna varmıştır. Göçer vd (2011) ise lojistik
ve tedarik zinciri eğitiminde teorik bölümün uygulamalarla desteklenmesi sonucunda
öğrenmenin daha sürdürülebilir olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bu çalışmanın temel amacı, pazarlama eğitiminde özellikle fiziksel dağıtım ve lojistik
konularında

kullanılmak üzere tasarlanmış ve halen faaliyette bulunan bir in-vitro

laboratuvarı tanıtmak ve in-vitro laboratuvarların pazarlama eğitimine olan katkısını
kullanıcılara yönelik bir uygulama ile ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın ilk bölümünde,
pazarlama eğitiminde kullanılmakta olan deneysel öğrenme yöntemleri ve in-vitro laboratuar
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kavramı açıklandıktan sonra in-vitro laboratuvar kapsamında hem üniversite öğrencilerine
hem de özel sektör çalışanlarına uygulanan anket çalışmasının sonuçları ortaya konulacaktır.
Pazarlama Eğitiminde Deneysel Öğrenme Yöntemleri ve İn-Vitro Laboratuvarlar
Pazarlama eğitiminde, özellikle benzetişim (simülasyon) uygulamalarının etkili olduğu ortaya
konulmakta ve

gerçek ortamlara erişimin güç ve pahalı olduğu durumlarda öğrencilere

gerçeğin bir benzeri üzerinde çalışma ve gerçeğe yakın kurguları tecrübe etme olanağı
sağladığı belirtilmektedir (Esmer ve Tuna, 2010). Benzetişim ile, sınıf içinde bir olay, durum
ya da problem gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model olarak yaratılabilmekte ve bunun
üzerinden öğrenme sağlanabilmektedir. (Uşun, 2004; 48). Yönetim eğitiminde benzetişimin
en fazla kullanıldığı alanlar pazarlama, değişim yönetimi, strateji geliştirme, ürün ve
operasyon yönetimi ve lojistik/fiziksel dağıtım olarak belirtilmiştir (Moratis vd., 2005; 219).
Yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenme prensibi kapsamındaki benzetişim yöntemleri
arasında rol oynama, örnek olay (vaka), eğitim oyunları ve bilgisayar benzetişimleri gibi
çeşitli alternatifler de yer almaktadır.
Son dönemlerde ise, gerçeğe yakın iş atmosferinin yansıtıldığı in-vitro laboratuvar ortamları,
deneysel öğrenme platformu olarak değerlendirilmeye başlanmıştır (Tuna, 2009; Göçer v.d.,
2011), Laboratuvar deneyleri (in-vitro), saha/klinik (in-vivo) deneylerinden özellikle içerik
anlamında büyük farklılıklar taşımaktadır. İn-vitro deneyler bütünüyle yapay ortamı
oluşturmaya çalışmakta, böylece gerçek hayata ilişkin uygulamaları bu ortamda geliştirerek
test etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenme sürecinin de büyük oranda gerçekleştirildiği in-vitro
laboratuvarlar hem deneysel öğrenme hem de sistem geliştirme görevlerini yerine
getirebilmektedir

(Tuna,

2009).

İn-vitro

laboratuvarlar,

gerçek

yaşama

ilişkin

yapısallaştırılmış mikrokozmozları kullanarak katılımcıların birlikte öğrenmelerini sağlayan
ortamlar olarak da tanımlanmaktadır (Senge, 2010). Bunun yanı sıra, öğrenme laboratuvarları
anlamlı işletme olgularını anlamlı kişilerarası dinamiklerle bütünleştirmektedir.
Laboratuvar kavramı her ne kadar tıp ve fen bilimleri ağırlıklı bir kavram olarak algılansa da
günlük kullanımda “bilgisayar laboratuvarı” ve “dil laboratuvarı” gibi farklı uygulamaların da
olduğu gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında laboratuvar; “kontrollü koşullar altında
araştırma, deney, ölçme ve öğrenmenin gerçekleştirildiği özel donanımlı yer” olarak ele
alınmaktadır. Laboratuvar deneyleri (in-vitro), saha/klinik (in-vivo) deneylerinden özellikle
içerik anlamında büyük farklılıklar taşımaktadır. İn-vitro deneyler bütünüyle yapay ortamı
oluşturmaya çalışmakta böylece gerçek hayata ilişkin uygulamaları bu ortamda geliştirerek
test etmeyi amaçlamaktadır (Moller, 2008).
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Araştırmanının Kapsamı ve Amacı
Araştırma,

özel

tasarımlanmış

bir

alana

yapılandırılmış

in-vitro

laboratuvarda

gerçekleştirilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi binasında 70 m2’lik bir
alan tahsis edilmiş ve gerekli malzeme ve altyapı ile donatılmıştır. Laboratuvar bilgisayar
tabanlı bir alan olarak tasarımlanmamıştır. Uygulamanın amacına uygun olarak, lego, civata,
somun v.b. malzemeler kullanılmaktadır.
Laboratuvar bünyesinde yer alan tüm uygulamalar uluslararası anlamda kabul görmüş
modellerdir. Bu modeller birebir uygulanmamaktadır. Günün koşularına göre çeşitli
uyumlaştırmalar yapılmaktadır. Literatürde oyun olarak da adlandırılan bu modellerin
tarihçesi I. Dünya Savaşı sonrasına kadar gitmekte ve çeşitli sektörlerde başarıyla
kullanılmaktadır.

Laboratuvar

bünyesinde

gerçekleştirilen

uygulamalar

en

az

bir

yönlendirici/eğitmen eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
Çalışma kapsamında, pazarlama karmasının önemli unsurlarından biri olan fiziksel
dağıtım/lojistik kavramının müşteri memnuniyetine doğrudan etkisinin kavramsallaştırıldığı
“tedarik zinciri yönetimi” uygulaması bahsi geçen in-vitro laboratuvarda katılımcılar üzerinde
denenmiştir.
Bu çalışmanın amacı aşağıda açıklandığı gibidir;
 İn-vitro laboratuvar kapsamındaki “tedarik zinciri yönetimi” uygulamasına ilişkin öğrenme
hedeflerine ulaşma derecesinin katılımcılar tarafından değerlendirilmesi,


İn-vitro laboratuvar kapsamındaki” tedarik zinciri yönetimi” uygulamasının bilgi, beceri ve
tutum değişikliklerine ilişkin katkılarının katılımcılar tarafından ortaya konması.

Bu çalışma aynı zamanda, “lisans”, “lisansüstü” öğrenciler ve “sektör çalışanları” arasında
yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında fark olup olmadığını da ölçmeyi amaçlamaktadır.
Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması
Araştırma kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi kapsamında oluşturulan
“İn-Vitro Laboratuvarda” Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi
öğrencilerine uygulamalar denenmiştir. Bunun yanı sıra,

uygulamalar “Hugo Boss”

Gaziemir tesisleri tedarik zinciri bölümü çalışanlarının tümüne de uygulanmıştır. Yargısal
örnekleme yönteminin kullanıldığı bu araştırmada 116 kişiye ulaşılmıştır. Uygulama sonrası,
tüm katılımcılara anket formu verilmiş ve doldurmaları istenmiştir. Katılımcıların, bilgi,
beceri ve tutum konularındaki değerlendirmelerini ölçmek amacıyla 5’li likert ölçeği
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kullanılmıştır. 9 parçalı “öğrenme hedeflerini” ölçmeye yönelik ölçeğin güvenilirlik düzeyi
(cronbach alfa değeri) 0,873, 11 parçalı “beceri ve tutum” ölçeğinin güvenilirlik düzeyi ise
0,943 olarak bulunmuştur. Tüm veriler 2009 yılı içerisinde toplanmıştır.
Tedarik Zinciri Uygulaması Katılımcılarının Tanımlanması
Tedarik zinciri uygulaması toplam 116 katılımcıyla denenmiştir. Katılımcıların %45,7’si özel
sektörden, % 22,8’i ise lisansüstü öğrencilerden (yüksek lisans ve doktora öğrencisi)
oluşmaktadır. Uygulama, aynı zamanda lisans öğrencileri ile de denenmiştir (%31,5).
Uygulama kapsamında, üstlenilen rollerin katılımcılar arasında eşit dağıldığı da
gözlenmektedir (Bkz Tablo 1).
Tablo 1. Tedarik Zinciri Uygulaması Katılımcılarının Tanımlanması
Katılımcıların Konumu
Lisans Öğrencisi
Lisans Üstü Öğrenci
Sektör Çalışanı

n

%

36
26
52

31,5
22,8
45,7

Tedarik Zinciri Uygulamasının Genel Değerlendirmesi
Tedarik zinciri uygulamasına ilişkin katılımcıların genel değerlendirmesinin çok yüksek
(4,64) olduğu gözlenmektedir. Bu da oyunun katılımcılar tarafından çok etkin bulunduğunun
önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir (Bkz. Tablo 2)
Tablo 2. Tedarik Zinciri Uygulamasının Genel Değerlendirmesi
GENEL DEĞERLENDİRME
Uygulama hakkında genel değerlendirme.

Ortalama
(n=116) Standart Sapma
4,64*
0,534

* 1=Çok Kötü 5=Çok İyi

Tedarik Zinciri Uygulamasının Öğrenme Hedeflerine Ulaşma Derecesi
Tedarik

zinciri

uygulaması

kapsamındaki

öğrenme

hedefleri

değerlendirildiğinde,

katılımcıların tüm öğrenme hedeflerine uygulama sonunda ulaştıkları gözlenmektedir (Bkz
Tablo 2). Uygulamanın, “tedarik zincirinde bilgi paylaşımının önemini anlama” konusunda en
yüksek ortalamayı almasının (4,64) uygulama sürecinde tüm katılımcıların boğa kamçısı (bull
whip) etkisini yaşaması ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Uygulama kapsamında, lojistikte
“değiş tokuş (trade-off) dengesine” ilişkin öğrenme hedefi ise en düşük ortalamayı (4,15)
almıştır.
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Tedarik zinciri uygulamasına ilişkin öğrenme hedefleri kapsamında “lisans”, “lisansüstü”
öğrenciler ve “sektör çalışanları” arasında fark olup olmadığı ANOVA analizi ile test
edilmiştir (Bkz. Tablo 3). “Sipariş karşılama oranının önemini öğrenmemi sağlamıştır “ (F=
5,248; p=0,007)” ve “lojistikte değiş tokuş (trade-off) dengesini öğrenmemi sağlamıştır”
(F=6,220; p= 0,001) değişkenlerinin gruplar arasında farklı algılandığı ortaya çıkmıştır.
Tablo 3. Tedarik Zinciri Uygulamasının Öğrenme Hedeflerine Ulaşma Derecesi
ÖĞRENME HEDEFLERİNE
İLİŞKİN İFADELER*

Ortalama
(n=116)

Standart
Sapma

F
Değeri

P değeri

4,54

0,534

2,669

0,051

4,54

0,597

5,248

0,007*

4,15

0,735

6,220

0,001*

4,52

0,613

1,752

0,161

4,37

0,734

2,461

0,067

4,45

0,565

1,602

0,193

4,64

0,550

1,764

0,158

Uygulama, stok yönetimi maliyetlerini
öğrenmemi sağlamıştır.
Uygulama, sipariş karşılama oranının
önemini öğrenmemi sağlamıştır.
Uygulama, lojistikte değiş tokuş (trade-off)
dengesini öğrenmemi sağlamıştır.
Uygulama, stok dışı kalma (back order)
maliyetini öğrenmemi sağlamıştır.
Uygulama, boğa kamçısı kavramını
öğrenmemi sağlamıştır.
Uygulama, tedarik zincirini bütün olarak
anlayabilmemi sağlamıştır.
Uygulama, tedarik zincirinde bilgi
paylaşımının önemini anlamamı
sağlamıştır.

* 1=Kesinlikle Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum
* p ≤ 0,005

Tedarik Zinciri Uygulamasının Beceri ve Tutum Değişikliklerine İlişkin
Değerlendirmesi
Tedarik zinciri uygulaması kapsamındaki beceri ve tutum değişikliklerine ilişkin
değerlendirmeler ele alındığında, “takım çalışmasını teşvik etme (4,75)” ve “öğrenmede
motivasyonu

(4,71)” sağlama değişkenlerinin en yüksek ortalamaları elde ettiği

gözlenmektedir (Bkz. Tablo 3). Katılımcıların, uygulama sürecinde gerçeğe yakın bir senaryo
çerçevesinde deneyimlerini yaşaması bu sonucu doğurmaktadır. Bunun yanı sıra, bazı
katılımcılar açık uçlu sorulara verdikleri cevaplarda “kriz anında ne gibi sorunlarla
karşılaşabileceklerini” gördüklerini ve bunlara karşı ne gibi çözüm önerileri getirmeleri
gerektiğini kavradıklarını belirtmişlerdir. Bu geri bildirimler de uygulamanın motivasyonu
arttırma konusundaki önemini ortaya çıkarmaktadır. Beceri ve tutuma ilişkin değişkenler
kapsamında, ANOVA analizi sonuçlarında gruplar arası anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır
(Bkz. Tablo 4). Bu sonuç, uygulamanın hem öğrenci hem de sektör çalışanları için aynı
boyutta algılandığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum, uygulamanın
her düzeyde katılımcı için uygun olması anlamını da taşımaktadır.
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Tablo 4. Tedarik Zinciri Uygulamasının Beceri ve Tutum Değişikliklerine İlişkin
Değerlendirmesi
BECERİ VE TUTUM
DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN
İFADELER
Uygulama, öğrenme sürecini olumlu
etkilemektedir.
Uygulama, takım çalışmasını teşvik
etmektedir.
Uygulama, öğrenmede motivasyon
sağlamaktadır.
Uygulama, teorik bilgilerin beceriye
dönüştürülmesinde faydalıdır.
Uygulama, analitik düşünme ve karar verme
sürecinde faydalıdır.
Uygulama, geri besleme özelliği ile çıktıları
analiz etme konusunda faydalıdır
Uygulama, kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır.
Uygulama, sorumluluk bilinci oluşturmada
olumlu etkiye sahiptir.
Uygulama, sektöre hazırlık aşamasında
gereklidir.
Uygulama, deneysel öğrenme ile tamamlayıcı
bir özelliğe sahiptir.
Uygulama, işletme fonksiyonlarındaki
becerileri ortaya çıkarmada faydalıdır.
Uygulama, meslek hayatı deneyimini bana
yaratmıştır.
Uygulamadan elde ettiğim bilgiler bana
gerçek hayatta faydalı olacaktır.

Ortalama
(n=116)

Standart
Sapma

F
Değeri

P değeri

4,61

0,509

0,942

0,423

4,75

0,437

0,902

0,443

4,71

0,476

0,823

0,484

4,69

0,483

1,648

0,182

4,57

0,515

0,295

0,829

4,45

0,609

0,366

0,778

4,53

0,625

0,825

0,483

4,53

0,567

0,698

0,556

4,57

0,531

0,894

0,447

4,61

0,524

0,846

0,472

4,57

0,563

0,594

0,620

4,37

0,653

0,546

0,652

4,47

0,611

0,362

0,781

* 1=Kesinlikle Katılmıyorum 5=Kesinlikle Katılıyorum

Sonuç ve Değerlendirme
Araştırmanın sonuçları, in-vitro laboratuvar kapsamındaki uygulamanın “bilgi”, “beceri” ve
“tutum” anlamında kullanıcılar tarafından çok olumlu algılandığını ortaya çıkarmıştır.
Kullanıcılarla anket formu dışında birebir yapılan görüşmelerde de aynı durum gözlenmiştir.
Bu durum, in-vitro laboratuvarın amaca yönelik olarak kullanıldığını göstermektedir.
Araştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuç da, “lisans”, “lisansüstü” öğrencileri ve “sektör”
çalışanları arasında uygulamanın amaçlarını algılama açısından önemli farklılıklar
olmadığının gözlenmesidir. Bu durum, uygulamanın farklı eğitim düzeyi ve bilgisi olan
gruplara oynatılsa da katılımcıların öğrenme hedeflerine ulaşabildiklerini göstermektedir.
Örneğin, in-vitro laboratuardaki tedarik zinciri uygulaması kapsamında lisans öğrencileri
belki de hayatlarında ilk kez stok maliyeti kavramını öğrenirken, bu konuda deneyimli olan
sektör temsilcileri stok maliyetlerinin zincir dinamiği içerisinde nasıl ele alınması gerektiğini
gözlemleyebilmektedirler.
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Uygulamaların farklı düzeydeki katılımcılarla yapılabilmesi sonucu, özellikle pazarlama
eğitimi ders programlarının hazırlanmasında önemli bir katkı olarak değerlendirilmelidir. Bu
durumda, uygulamalar hem lisans hem lisansüstü eğitim programlarına aynı anda
yerleştirilerek önemli çıktılar elde edilebilir.
İn-vitro laboratuvarlarında, fiziksel malzeme hareketleri ile gerçekleştirilen uygulamalar,
pazarlama konularını hem öğrencilere hem de sektör temsilcilerine tecrübe ettirmektedir. Bu
tecrübenin esası, sistem düşüncesi kavramını katılımcılara benimsetmeye ve doğrusal sebepsonuç zincirlerinden çok daha ötede, karşılıklı ilişkileri kavratmaya yönelik senaryo
uygulamalarına dayanmaktadır. Dolayısıyla, bu laboratuvar, hem “Öğrenen Organizasyon”
yaklaşımını benimseyen işletmelerin gerçek hayat ve adaptasyon becerileri gelişmiş iş gücü
beklentilerini destekleyen hem de tecrübesi olmayan öğrencilerin gerçek iş hayatına uyumunu
kolaylaştıran etkin bir araç olmaktadır.
Çalışma, sadece İzmir’de faaliyet gösteren iki üniversite ile bir işletme üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın en önemli kısıtlarından biri olarak değerlendirilebilir.
Son olarak, uygulamalara ilişkin verilerin anket formu ile toplanması dışında, gelecek
araştırmalarda odak grup gibi kalitatif veri toplama tekniklerinin de kullanılması
planlanmaktadır. Sistematik olarak kullanılacak kalitatif veri tekniklerinin kantitatif veriler
kadar sistemi geliştirme açısından önemli girdiler sağlayacağı düşünülmektedir.
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SMS Reklamlarının Algısal Sonuçları Üzerinde Algılanan Rahatsız
Ediciliğin Etkisi
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Özet
Giderek gelişen mobil teknolojiler ve yaygınlaşan cep telefonu kullanımı mobil mecrayı etkin
bir pazarlama kanalı haline getirmektedir. Kısa mesaj ile reklam gönderimi (SMS
reklamcılığı) mobil pazarlamanın en yaygın kullanılan ve en ilkel türü olmasına rağmen, bu
reklamların tüketici üzerindeki etkisi ve bu etkinin nasıl oluştuğuna dair geniş çaplı bir
uzlaşma henüz sağlanamamıştır. Bu çalışma ile tüketicilerin SMS reklamlarına karşı tutum
oluşturma sürecine ışık tutulması hedeflenmektedir. Mesaj içeriğinin uygunluğu ile tutum
arasındaki ilişki üzerinde rahatsız ediciliğin aracı rolü yapısal eşitlik modellemesi yöntemi ile
test edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mobil reklam, Mobil pazarlama, SMS reklamcılığı, Rahatsız edicilik,
Reklama yönelik tutum

Effect of Perceived Intrusiveness on the Attitudinal Outcomes of SMS
Advertising

Abstract
The proliferation of mobile communication infrastructure and wide spread adoption of mobile
handsets transform the mobile medium into an effective marketing channel. SMS marketing is
the most primitive type of mobile marketing, yet the relevant literature still lacks a common
understanding on how SMS ads influence consumer behavior. The present research aims to
shed light on the attitude formation process in SMS advertising. More specifically, the
mediating effect of perceived intrusiveness on the relationship between message relevance
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and attitudinal outcomes of an SMS-based advertising is examined through a field
experiment.

Keywords: Mobile advertising, mobile marketing, SMS marketing, Perceived Intrusiveness,
Attitude toward advertising

Giriş
Mobil cihazların hızla yaygınlaşması ve mobil iletişim altyapısındaki teknolojik gelişmeler
mobil kanalın işletmeler tarafından bir pazarlama kanalı olarak kullanılmasına yol açmıştır.
2010 yılında Google ve Apple gibi markaların mobil pazarlamaya ayırdıkları bütçe yüz
milyonlarca doları geçmiş ve bu da işletmelerin mobil iletişim kanalına ayıracağı paranın
giderek artacağı tezini kuvvetlendirmiştir (Mobile Marketer, 2011). Diğer iletişim mecralarına
kıyasla, mobil pazarlama, markaların tüketicinin kimliğini tespit edebilmesine imkân
sağlamasının yanında, anlık olarak nerede olduğunu ve ne yaptığını hissederek doğru tepkiler
verebilmesine de olanak sağlamaktadır (Kenny ve Marshall, 2000). Mobil mecra, aynı anda
her yerde olma, hayatı kolaylaştırma, kişiselleştirme ve konumlandırma açılarından diğer tüm
iletişim araçlarından çok daha üstündür (Clarke, 2001). Kısa mesaj ile reklam gönderimi
(SMS reklamcılığı) mobil pazarlamanın en yaygın kullanılan ve en ilkel türü olmasına
rağmen, bu reklamların tüketici üzerindeki etkisi ve bu etkinin nasıl oluştuğuna dair geniş
çaplı bir uzlaşma henüz sağlanamamıştır.
Yazında mobil pazarlama kampanyalarının sonuçları üzerinde etkisi olabilecek birçok
değişken tespit edilmiştir (Bauer vd., 2005; Varnali ve Toker, 2010). Bu değişkenlerin büyük
bir kısmı SMS reklamcılığında başarılı olmak için kritik öneme sahip olan kişiselleştirme ve
hedefleme süreçlerinin girdileri (demografikler, algısal ve psikolojik karakteristikler,
durumsal faktörler, önceden alınan izin, vs.) olarak incelenmektedir (Varnali ve Yilmaz,
2010). Bu süreçler “hedefli gönderim” yapılabilmesi için gereklidir ve “hedefli gönderim”
nihai olarak gönderilen SMS reklamı (mesaj içeriği ve gönderim şartları) ile bu reklama
maruz kalan kişinin karakteristik özelliklerinin uyumlu olmasını sağlar. Yazın bu uyumun
SMS reklamcılığına karşı oluşan tutum ve davranışsal tepkilerin en önemli belirleyicisi
olduğuna işaret etmektedir (Germanakos vd., 2008; Rettie, Grandcolas, ve Deakins, 2005; Xu,
2006/2007). Literatüre paralel olarak, güncel SMS reklam kampanyaları incelendiğinde de
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“hedefli gönderim” yapılmasının en önemli başarı unsuru olarak kabul edildiği
gözlenmektedir. Bu çalışma ile SMS reklamının uygunluğunun/alakasının (message
relevance) nasıl reklam veren markaya karşı oluşan tutuma dönüştüğü araştırılmış ve bu ilişki
üzerinde rahatsız ediciliğin ve SMS reklamına karşı oluşan tutumun aracı rolleri
incelenmiştir.
Kavramsal Çerçeve
Elektronik pazarlama alanında yapılan araştırmaların çoğu kişiyi bir teknoloji kullanıcısı
olarak görmektedir ve dolayısıyla kişinin davranışlarını Davis (1989) tarafından ortaya
koyulan Teknoloji Kabul Modeli’ni kullanarak açıklamaya çalışmaktadır. Mobil pazarlama da
genellikle elektronik pazarlamanın bir uzantısı olarak görüldüğünden, bu alandaki
araştırmaların birçoğu Teknoloji Kabul Modeli’ni temel almaktadır (Zhang ve Mao, 2008).
Teknoloji Kabul Modeli, Mantıklı Eylem Kuramı’nın (Fishbein ve Ajzen, 1975) bir türevidir
ve başlangıçta bireyin kurumsal bir ortamda geleneksel teknolojiyi benimsemesini açıklamayı
hedeflemiştir. Teknoloji Kabul Modeli dışsal faktörlerin davranış üzerindeki tüm etkilerinin
kullanım yararlılığı ve kullanım kolaylığı vasıtasıyla gerçekleştiğini ileri sürmektedir. Ancak,
yeni Bilgi İletişim Teknolojileri’ni benimseyen insanlar bu teknolojileri sadece kurumsal
ortamlarda kullanmamakta, aynı zamanda günlük hayatlarında tüketim kararlarını verirken,
hatta tüketim mecrasının ta kendisi olarak ta kullanmaktadırlar. Bu nedenle, mobil kullanıcı,
kurumsal ortamda yeni bir teknolojiyi benimseyen biri olarak değil, kendine has özellikleri
bulunan çok özel bir mecradan faydalanan bir ürün/hizmet tüketicisi olarak görülmelidir
(Balasubramanian, Peterson, ve Jarvenpaa 2002; Mort ve Drennan 2002).
Bu anlayış doğrultusunda bazı araştırmacılar Teknoloji Kabul Modeli’ni ve faydacıl-olmayan
sebepleri (örneğin iyi vakit geçirme, eğlence arama, statü, moda, eğlenti vb.) de kapsayacak
şekilde geliştirerek mobil ortamda tüketici davranışlarını açıklamaya çalışmışlardır. Örneğin,
Kim, Chan, ve Gupta (2007) mobil internetin değer-bazlı bir kabul modelini önerirken,
Zhang ve Mao (2008) SMS reklam mesajlarını kullanmaya olan niyetin araştırılması için
değişiklikler içeren bir Teknoloji Kabul Modeli geliştirmiştir. Zaman içerisinde yazın
duyuşsal, bilişsel, sosyal ve kültürel birçok değişken içeren davranış ve kabul modelleri ile
zenginleşmiştir (Varnali ve Toker, 2010).
Bu araştırmada yazın kritik bir bakış açısı ile incelemiş ve SMS reklamlarının kabul ve
etkilerini açıklamaya yardımcı olabilecek modellerin büyük çoğunluğunun mobil mecranın en
önemli farklılıklarından bir tanesini göz ardı ettiği fark edilmiştir. Cep telefonları doğaları
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gereği son derece kişiseldir ve özel hayatın bir parçası olarak görülürler (Varnali, Toker, ve
Yilmaz, 2010). Bu kişisel ve özel cihaz her zaman kullanıcısının yanında, açık ve her zaman
bağlantı halindedir. Bu durum mobil mecrayı temel olarak diğer mecralardan farklı bir hale
getirmektedir. Bu nedenlerden dolayı, mobil kanal üzerinden gönderilen reklam mesajlarının
rahatsız etme potansiyeli daha önceden eşine rastlanmamış derecede büyüktür. Bu sebeple, bu
araştırma, reklam ile ilgili yazında sıkça kullanılan bir kavram olan rahatsız ediciliğin SMS
reklamlarının algısal sonuçlarının ve kabulünün açıklanmasında önemli bir yapı taşı olacağı
tezi üzerine kurgulanmıştır.
Algılanan Rahatsız Edicilik
Reklam ile ilgili yazında rahatsız edicilik kavramı önceleri “bir reklamın içinde bulunduğu
yazınsal içeriğin akışını ne derece kestiği/sekteye uğrattığı” şeklinde tanımlanmıştır (Ha,
1996: 77). Bu tanıma bağlı olarak bir miktar rahatsız edicilik dikkat çekebilme açısından
gerekli addedilmekteydi. Daha yakın zamanda, dijital pazarlama bağlamında, rahatsız edicilik
kavramı tamamen istenmeyen bir olgu olarak “reklamlara beklenmedik bir şekilde maruz
kalındığında olumsuz duygusal tepkilerin oluşmasına yol açan algısal mekanizma” olarak
tekrar tanımlanmıştır (Godin, 1999). Rahatsız ediciliğin üç boyutu bulunmaktadır: şahsi
mahremiyetin ihlali (Milne ve Rohm, 2004; Sheehan ve Hoy, 1999), bilişsel işleme ve
performansın bölünmesi (Edwards, Lee, ve Li, 2002; Cho ve Cheon, 2004), medya kargaşası
(media clutter) (Ha, 1996; Elliott ve Speck, 1998). Mobil cihazların doğaları gereği, SMS
reklamları bu üç tür rahatsız ediciliğin her birine neden olabilir. Diğer mecralardan farklı
olarak, mobil cihazlar her zaman açık ve bağlı olduklarından ve yakınlarla birincil iletişim
mecrası olarak kullanıldığından, birey, mobil cihazına gelen bir mesajı veya çağrıyı
umursamazlık edemez. Bir SMS reklamı bir kişiye ulaştığında, mobil cihaz kişiyi bir ses veya
titreşimle uyarmaktadır (genellikle) ve böyle bir durumda birey her ne yapıyor olursa olsun o
mesajla ilgilenme güdüsü hissedecektir; çünkü gelen mesaj bir yakınla ilgili önemli bir haber
içeriyor olabilir. Eğer birey o anda başka bir işle meşgulse, SMS reklamları bilişsel işleme ve
performansın bölünmesine yol açabilir. Mobil operatörler, mobil cihazlar sayesinde
topladıkları bilgileri (coğrafi konum bilgisi, demografik bilgiler, vs.) izinsiz bir şekilde
markalarla paylaşırlar ve markalar da bu bilgileri reklam amaçlı kullanırlarsa, reklama maruz
kalan kişi şahsi mahremiyetinin ihlal edildiği hissine kapılabilir. Son olarak, izinsiz
gönderilen SMS reklamlarının miktarı nedeniyle gönderilen her bir yeni SMS reklamı (izintabanlı olsa dâhil) medya kargaşasını arttırıyor olabilir.
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Bir reklam uyaranı rahatsız edici olarak algılandığında tüketicilerin öfke duymasına neden
olabilir. Bu öfke bireyin bu uyarandan kaçma ve kurtulma güdüsünü tetikleyerek reklama,
reklam kampanyasına ve hatta reklamın gönderildiği mecraya karşı olumsuz tutum
geliştirilmesine yol açabilir (Morimoto ve Macias, 2009). Nitekim algılanan rahatsız
ediciliğin mobil reklamlara yönelik tutum üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu birçok araştırma
tarafından ortaya konulmuştur. Okazaki (2004), mobil reklamlara yönelik tutumların algılanan
bilgilendiricilik/eğlendiricilik
açıklanabileceğini

iddia

(infotainment)

etmiştir.

Bu

ve

algılanan

araştırmanın

rahatsız

sonuçlarına

edicilik

göre,

ile

algılanan

bilgilendiricilik/eğlendiricilik mobil reklamlara yönelik tutumları olumlu bir şekilde
etkilerken, algılanan rahatsız edicilik mobil reklamlara yönelik tutumları olumsuz yönde
etkilemektedir. Benzer bir şekilde İspir ve Suher (2009) de algılanan rahatsız ediciliğin SMS
reklamlarına karşı oluşan tutum üzerinde olumsuz bir etki yarattığını tespit etmiştir. Reklama
karşı oluşan tutumun reklamı yapılan markaya yönelik tutum üzerinde etkili olduğu (Batra ve
Ray, 1986; MacKenzie, Lutz ve Belch, 1986) kuramından yola çıkılarak, SMS reklamlarının
izinsiz ve özensiz kullanımının markaların genel algısal değerlendirmeleri üzerinde oldukça
olumsuz etkileri olabileceği söylenebilir.
SMS Reklamının Uygunluğu/Alakası
İlgilenim kavramı pazarlama yazınında oldukça farklı bakış açılarından incelenmiş ve farklı
şekillerde tanımlanmıştır (Bloch ve Richins, 1983; Andrews ve Shimp, 1990; Laurent ve
Kapferer, 1985; Zaichowsky, 1986). Ancak, ilgili yazının ortak olarak bir şekilde değindiği
kavram hep bir uyaranın o uyarana maruz kalan kişi ile ilgi/alaka/uygunluk seviyesi
(relevance) olmuştur (Celsi ve Olson, 1988; Zaichowsky, 1986; 1994). Bu araştırmada, bir
SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası (message relevance), “reklam mesajının
özelliklerinin (içerik, gönderim şekli ve zamanı, kullanılan mecra, kaynak, vs.) hedef
tüketicinin mesajı aldığı andaki bilişsel ve duyuşsal ihtiyaçları ve genel karakteristik
özellikleri ile uyumu” olarak tanımlanmıştır. Başka bir deyişle, “kişinin mesajı aldığı anda
mesaja karşı ilgilenim seviyesi” olarak açıklanabilir. Bir reklamın uygunluğu/alakası, o
reklamın algılanan değerinin ve o reklama karşı gelişen tüketici tutum ve davranışlarının en
önemli belirleyici unsurlarından birisidir (Ducoffe ve Curlo, 2000). Bu iddia mobil bağlamda
da Rettie, Grancolas ve Deakins (2005) tarafından geçerli kılınmıştır. Rettie, Grancolas ve
Deakins (2005), SMS reklamlarını kendileri ile alakalı bulan bireylerin, ilgili web sitesini
veya mağazayı ziyaret etme, mesaja cevap verme, kişisel bilgilerini paylaşma, bir ürünü satın
alma ve/veya SMS reklamı hakkında olumlu konuşma gibi davranışları daha büyük olasılıkla
16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 403

sergilediklerini tespit etti. Reklamın uygunluğu/alakası, bir reklamı hem daha faydalı
kılmakta, hem de algılanan rahatsız ediciliğini azaltmaktadır (Krishnamurthy, 2000).
Pratikte, SMS reklam kampanyalarının kurgulanması aşamasında hedefleme ve kişiselleştirme
süreçleri gönderilecek olan SMS reklam mesajlarının uygunluğunu/alakasını arttırmak için
kullanılmaktadır. Hedefleme, reklamın gönderildiği anda reklamla ilgilenme ihtimali yüksek
olan kişilerin tespit edilmesi sürecidir. Kişiselleştirme, bir hizmetin/mesajın bir tüketicinin
ihtiyaçlarına ve isteklerine cevap verebilmek için ne derece uyarlandığıdır. Kişiselleştirme,
pazarlama mesajlarını hedef tüketici için giderek daha çok kendisiyle ilgili hale getirir.
Hedefleme ve kişiselleştirme süreçlerinin etkinliği yeterli aktif ve potansiyel müşteri kaydı
bulunan etkin veritabanlarına ve veri madenciliği yöntemlerinin kullanımına dayalıdır. Bu tür
veritabanları, genellikle tüketiciler ile ilgili demografik bilgiler (yaş, cinsiyet, gelir, eğitim,
meslek, medeni durum), açıkça ifade edilmiş tercihler (en sevdiği spor kulübü, boş
vakitlerinde yaptığı faaliyetler, tatiller, müzik ve medya tercihleri, sosyal üyelikler, internete
erişim şekli), mobil cihaz özellikleri (marka, model, cihazın yapabildikleri) ve geçmişteki
davranış kayıtları (yapılmış olan işlemler, pazarlama faaliyetlerine verilmiş olan cevaplar,
gezinim kayıtları) gibi kişisel bilgileri içerirler. Hedefleme ve kişiselleştirme algoritmaları,
bütün bu verileri belirgin profiller içeren tüketici grupları oluşturmak ve daha sonra hedef
müşteri gruplarına gönderilecek olan pazarlama mesajlarını, bu pazarlama mesajlarının içerik
ve tasarımlarını ve gönderim şartlarını (kullanılacak uygulama türü, zamanlama, sıklık, vs.)
belirlemek için kullanır. Mobil cihazlar sayesinde elde edilebilen coğrafi konum bilgisi de
hedefli gönderim için girdi olarak kullanılabilir ve gönderilen mesajın bağlamsal
uygunluğunun arttırılmasında fayda sağlayabilir (Germanakos vd., 2008; Varnali, Toker, ve
Yilmaz, 2010).
Bu çalışma kapsamında, yukarıda sunulan yazın taramasından hareketle aşağıdaki kavramsal
model ve hipotezler oluşturulmuştur:
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Şekil 1: Kavramsal Model

H1: SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası SMS reklam mesajına karşı tutumu olumlu
yönde etkilemektedir.
H2: SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası SMS reklam mesajının algılanan rahatsız
ediciliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
H3: SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği SMS reklam mesajına karşı tutumu
olumsuz yönde etkilemektedir.
H4: SMS reklam mesajına karşı tutum SMS reklam mesajı ile reklamı yapılan markaya karşı
tutumu olumlu yönde etkilemektedir.
H5: SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği SMS reklam mesajı ile reklamı yapılan
markaya karşı tutumu olumsuz yönde etkilemektedir.
H6: SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası SMS reklam mesajı ile reklamı yapılan
markaya karşı tutumu olumlu etkilemektedir.
H7: SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası SMS reklam mesajına karşı tutumu belirlerken,
SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği aracılık eder.
H8: SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği SMS reklam mesajı ile reklamı yapılan
markaya karşı tutumu belirlerken, SMS reklam mesajına karşı tutum aracılık eder.

Bu çalışma, ilgili yazındaki benzer araştırmalardan kavramsal olarak ciddi bir şekilde
farklılaşmaktadır. İlgili yazının büyük bir kısmında (İspir ve Suher, 2009; Tsang, Ho, ve
Liang, 2004; Okazaki, 2004), SMS reklamının algılanan rahatsız ediciliği, SMS reklamının
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içeriği ile ilgili diğer özellikleriyle (bilgilendiricilik, eğlendiricilik, güvenilirlik, vb.) beraber
tüketicilerin SMS reklamına karşı oluşturdukları tutumun direkt belirleyicilerinden biri olarak
konumlandırılmaktadır. Oysa bu araştırma, algılanan rahatsız ediciliğin, mesajın içeriği ile
ilgili tüm değişkenlerin bir sonucu olan SMS reklamının uygunluğu/alakası (message
relevance) ile SMS reklamına karşı oluşan tutum arasında bir aracı rolü oynadığını iddia
etmektedir. SMS reklamına karşı oluşan tutum ise, reklamı yapılan markaya yönelik tutumun
belirleyicisi olarak modellenmiştir. Kısaca, SMS reklamının uygunluğu/alakası ile SMS
reklamlarının tetiklediği tüm algısal sonuçlar üzerinde algılanan rahatsız ediciliğin aracı rolü
olduğu tezi bir saha deneyi ile sınanmıştır.
Yöntem
Araştırmanın verisi 245 üniversite öğrencisinden (108 kadın, 137 erkek) oluşan örnekleme
anket uygulanması ile toplanmıştır. Ana kütle olarak üniversite öğrencilerinin kullanılması
mobil pazarlama ile ilgili yazında sıkça görülen bir durumdur (Sultan ve Rohm, 2008; Zhang
ve Mao, 2008). Üniversite çağındaki gençler teknolojik yeniliklere daha açık oluşları, mobil
cihazları sık kullanmaları ve dijital iletişim çağında büyümüş olmaları nedeniyle mobil reklam
uygulamaları için ideal bir kitle oluşturmaktadırlar. Ana kütlenin niteliği, zaman ve maliyet
kısıtları ve araştırma verilerinin analizinde kullanılacak yöntemler dikkate alınarak,
araştırmanın örnek büyüklüğü 250 olarak belirlenmiştir. İstanbul’da bulunan bir devlet ve iki
vakıf üniversitesinin sosyal bilimler alanlarının öğretim elemanları ile sınıf ortamında anketi
uygulamaları için görüşmeler yapılmıştır. Dağıtılan 300 anketten 282 tanesi geri gelmiştir.
Bunlardan 37’si çeşitli eksiklikler nedeniyle değerlendirme dışı tutulmuş ve analizler
kullanılabilir durumdaki 245 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde arzu edilen algısal durumu yaratmak için
bir senaryo bulunmaktadır. Senaryo aşağıda verilmiştir. Bu senaryonun amacı bağımlı
değişkenler üzerinde ciddi etkileri olabilecek iki harici unsurun etkisini mümkün olabildiğince
kontrol etmektir. Bunlardan biri önceden alınan izin, ikincisi de durumsal uygunluktur.
Önceden alınan iznin mobil reklamcılıkta tartışılmaz bir ön koşul olduğu ilgili yazında sıkça
konu edilmiştir (Barnes ve Scornavacca, 2004; Barwise ve Strong, 2002; Carroll vd. 2007;
Kleijnen, Ruyter, ve Wetzels, 2007; Maneesoonthorn ve Fortin 2006; Tsang, Ho, ve Liang,
2004). Bu senaryo sayesinde deneklerin tümü aldıkları mesajla ilgili markaya önceden izin
verdikleri konusunda bilgilendirilmişlerdir. Böylece önceden alınan iznin yaratabileceği
potansiyel etki kontrol edilmiştir. İlgili yazında SMS reklamının alındığı andaki meşguliyet
durumunun da reklama karşı oluşan tutum üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Wehmeyer,
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2007). Deneklerin mesajı aldıkları andaki meşguliyet durumları ile ilgili yürütebilecekleri
fikirlerin kontrol edilebilmesi için senaryoda SMS reklamının “evde, boş bir zamanda”
alındığı belirtilmiştir. Anketin ikinci bölümünde senaryoyu okumuş olan deneklerden reklam
mesajının uygunluğunu / alakasını, reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliğini, reklam
mesajına ve reklam veren markaya yönelik tutumlarını ölçen dört tane (toplam 19 ifade)
ölçeğin doldurulması istenmiştir (ölçekler ektedir). Ölçeklerin geliştirilmesinde, ilgili
yazındaki diğer araştırmalardan faydalanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin puanlaması Likert tipi
5’li derecelendirme ile yapılmıştır. Buna göre “1 kesinlikle katılmıyorum” ve “5 kesinlikle
katılıyorum” değerlerini ifade etmektedir.
Senaryo ankette şu şekilde yer almıştır: “Mahallenizde CofeeX kahve markasının kafe tipli
(kahve, çay, tatlı, sandviç ve hafif yemekler sunan küçük lokanta) bir şubesi açılmıştır. Daha
önce, CofeeX’in başka bir şubesinde bir müşteri memnuniyeti formunu doldururken CofeeX
ile ilgili haber ve kampanyalar ile ilgili kısa mesaj ile (SMS) bilgilendirilmek üzere gönüllü
olarak cep telefonu numaranızı vermiştiniz. Evinizde otururken, hiçbir işle meşgul
olmadığınız boş bir anınızda, CofeeX markasından, mahallenizde açılan yeni CofeeX şubesi
ile ilgili bilgi ve bu şubede geçerli olan bir indirip kuponu içeren bir kısa mesaj alıyorsunuz.”
Bulgular ve Yorum
Ölçeklerin psikometrik olarak ne kadar iyi olduğunun değerlendirilmesi için doğrulayıcı
faktör analizi (confirmatory factor analysis) uygulanmıştır. Modelin uyum indeksleri
incelendiğinde; CFI (Comperative fit index - Karşılaştırmalı uyum indeksi) değerinin .93, GFI
(Goodness of fit index - Uyum iyiliği indeksi) değerinin .88, AGFI (Adjusted goodness of fit
index - Düzeltilmiş uyum iyiliği indeksi) değerinin .85, NFI (Normed fit index Normlandırılmış uyum indeksi) değerinin .89, χ2/df =2.36 ve RMSEA (Root mean square
error of approximation-Kök ortalama kare yaklaşım hatası) değerinin de 0.07 olduğu tespit
edilmiştir. Bu değerlerin kabul edilebilir olduğu söylenebilir. Tablo 1’de görüldüğü gibi tüm
maddelerin standardize parametre değerleri anlamlı şekilde .60 tan yüksek çıkmıştır (p <
.001). Tüm faktörlerin açıklanan varyans (variance extracted) değerleri .50’den yüksektir. Son
olarak da tüm faktörlerin birleşik güvenirlik (composite reliability) değerleri .75’ten yüksek
çıkmıştır. Bu değerler teorik modelin kabul edilebilir seviyede birleşme geçerliliğine
(convergent validity) ve içsel tutarlılığa (internal consistency) sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıştırma geçerliliği (discriminant validity) her bir yapının ortalama açıklanan varyansının
yapı ve diğer yapılar arasındaki korelasyonun karesi ile karşılaştırılması ile değerlendirilmiştir
(Fornell ve Larcker, 1981). Modelde bulunan her bir yapının ortalama açıklanan varyansı,
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yapı ve diğer yapılar arasındaki korelasyonun karesinden büyük olduğu için modelin
ayrıştırma geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir.

TABLO 1. Ölçeklerin Psikometrik Özellikleri
Faktör
Madde
Standardize Açıklanan
Birleşik
Edilmiş
Varyans Güvenirlik
Parametre
Mesajın
Alaka1
.697
.50
.83
Uygunluğu Alaka2
.697
Alaka3
.877
Alaka4
.884
Alaka5
.778
Mesajın
Rah1
.814
.50
.87
Algılanan Rah 2
.883
Rahatsız
Rah 3
.783
Ediciliği
Rah 4
.783
Rah 5
.725
Rah 6
.715
Rah 7
.768
Mesaja
TutMes1
.844
.50
.75
Karşı
TutMes2
.794
Tutum
TutMes3
.738
Markaya
TutMarka1
.808
.50
.75
Karşı
TutMarka2
.631
Tutum
TutMarka3
.687
* Tüm parametreler %0.001 seviyesinde anlamlıdır.
Hipotezlerde iddia edilen neden-sonuç ilişkileri yapısal eşitlik modellemesi yol analizi (path
analysis) yöntemi ile test edilmiştir. Araştırma modelindeki değişkenlere ait yol kat sayıları ile
bunların anlamlılık düzeyleri Şekil 2, hipotez testleri sonuçları ise Tablo 1’de yer almaktadır.
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Şekil 2. Araştırma Modelinin Sonuçları

* p < .001 seviyesinde anlamlılık ifade eder.

Tablo 2. Yol Katsayıları ve T-Değerleri
Yol
t- değeri Katsayısı

Hipotez
Mesaja Karşı Tutum

< ---

Uygunluk/Alaka

Rahatsız Edicilik

< ---

Uygunluk /Alaka

0.176
0.465
0.474

2.887
-7.101 a

Mesaja Karşı Tutum < --Rahatsız Edicilik
-6.519 a
Markaya Karşı
Mesaja Karşı
Tutum
< --- Tutum
0.514
4.880 a
Markaya Karşı
Tutum
< --Rahatsız Edicilik
0.023
-0.252
Markaya Karşı
Tutum
< --Uygunluk/Alaka
0.327
4.356 a
a
p < .001
İlk altı hipotezden birincisi ve beşincisi dışındakiler desteklenmiş, (H1) SMS reklam
mesajının uygunluğu/alakasının SMS reklam mesajına karşı tutumu olumlu yönde etkilediği
ve (H2) SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliğinin reklamı yapılan markaya karşı
tutumu olumsuz yönde etkilediği yönündeki hipotezler reddedilmiştir. Ancak test edilen
araştırma modelinde bu ilişkiler üzerinde aracılık etkisi olabileceği düşünülerek yedinci ve
sekizinci hipotezler geliştirilmiştir. Buna göre, SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası
SMS reklam mesajına karşı tutumu etkilerken, bu ilişkiye algılanan rahatsız edicilik aracılık
edecektir. Benzer şekilde, SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği reklamı yapılan
markaya karşı tutumu etkilerken, bu ilişkiye SMS reklam mesajına karşı oluşan tutum aracılık
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edecektir. Aracılık etkisinin (mediating effect) olup olmadığının ortaya çıkarılabilmesi için
bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar (Baron ve Kenny,1986):
(1) Bağımsız değişkenin aracı değişkeni anlamlı şekilde etkilemesi,
(2) Bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni anlamlı şekilde etkilemesi,
(3) Aracı değişken ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkileri regresyon
eşitliğine (veya yapısal eşitlik modelinde yol kat sayıları incelendiğinde) dâhil edildiğinde;
bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında anlamlı olmayan ilişki çıkarsa tam aracılık
etkisinden (full mediation) veya daha az anlamlı bir ilişki çıkarsa kısmi aracılık (partial
mediation) etkisinden bahsedilebilir.
Bu kapsamda ilk aşamada, SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası ile algılanan rahatsız
edicilik arasındaki ilişkiye bakılmalıdır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi, SMS reklam mesajının
uygunluğu/alakası algılanan rahatsız ediciliği olumsuz ve anlamlı şekilde etkilemektedir (t = .465; p < .001). İkinci aşamada, SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası ile SMS reklam
mesajına karşı tutum arasındaki ilişki tek başına yol analizi yapılarak belirlenmiştir. Analiz
sonucunda SMS reklam mesajının uygunluğu/alakası ile SMS reklam mesajına karşı tutum
arasında olumlu ve anlamlı (t = .414; p < .001) bir ilişki tespit edilmiştir (Bu ilişki Şekil 2’de
kesik çizgilerle gösterilmektedir). Bu sonuçlar ara değişken koşullarından ilk ikisini
karşılamaktadır. Son aşamada, algılanan rahatsız ediciliğin kısmi veya tam aracı değişken
olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ara değişken koşullarına göre SMS reklam
mesajının uygunluğu/alakası ile SMS reklam mesajına karşı tutum arasında herhangi bir ilişki
olmaması tam, anlamlı ilişki olup da bu ilişki katsayısının düşmesi kısmi aracılığa işaret
etmektedir. Algılanan rahatsız edicilik bahsedilen ilişkiye dâhil edildiğinde, SMS reklam
mesajının uygunluğu/alakası ile SMS reklam mesajına karşı tutum arasındaki ilişkinin
anlamsızlaştığı görülmektedir. Dolayısıyla algılanan rahatsız ediciliğin tam aracılığı söz
konusudur ve yedinci hipotez (H7) desteklenmiştir.
Aynı şekilde, SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliği ile reklamı yapılan markaya
karşı tutum arasındaki ilişkiye SMS reklam mesajına karşı oluşan tutumun aracılık etkisinin
olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilk aşamada, algılanan rahatsız edicilik ile SMS
reklam mesajına karşı tutum arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Şekil 2’de de görüldüğü gibi,
algılanan rahatsız edicilik SMS reklam mesajına karşı tutumu olumsuz ve anlamlı şekilde
etkilemektedir (t = -0.474; p < .001). İkinci aşamada, algılanan rahatsız edicilik ile reklamı
yapılan markaya karşı tutum arasındaki ilişki tek başına yol analizi yapılarak belirlenmiştir.
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Analiz sonucunda algılanan rahatsız edicilik ile reklamı yapılan markaya karşı tutum arasında
olumsuz ve anlamlı (t = -.280; p < .001) bir ilişki tespit edilmiştir (Bu ilişki Şekil 2’de kesik
çizgilerle gösterilmektedir). Son aşamada, SMS reklam mesajına karşı tutumun kısmi veya
tam aracı değişken olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. SMS reklam mesajına karşı
tutum aracı değişken olarak ilişkiye dahil edildiğinde, algılanan rahatsız edicilik ile reklamı
yapılan markaya karşı tutum arasındaki ilişkinin anlamsızlaştığı görülmektedir. Dolayısıyla
SMS reklam mesajına karşı tutumun tam aracılığı söz konusudur ve sekizinci hipotez (H8)
desteklenmiştir.
Tartışma ve Stratejik Çıkarımlar
Güncel SMS reklam kampanyaları incelendiğinde “hedefli gönderim” yapılmasının en önemli
başarı unsuru olarak kabul edildiği gözlenmektedir. Önceki bölümlerde anlatıldığı gibi hedefli
gönderim, SMS reklamının içeriğinin hedef kullanıcının ilgi alanları, anlık bilişsel ve
duyuşsal gereksinimleri ve psikolojik özellikleri ile uyumlu olmasını sağlamayı amaçlar. Bu
doğrultuda, SMS reklamının uygunluğunun (message relevance) tüketicilerin SMS
reklamlarına karşı tutumlarını belirleyen önemli bir faktör olduğu ve bu ilişki üzerinde SMS
reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliğinin aracı rolü olduğu hipotezleri geliştirilmiştir.
Analiz sonuçları bu kavramsal çerçeveyi büyük ölçüde desteklemektedir. SMS reklam
mesajının uygunluğu ile tüketicinin SMS reklamına karşı tutumu arasındaki ilişki üzerinde
SMS reklam mesajının algılanan rahatsız ediciliğinin aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.
Mesajın uygunluğu/alakası mesajın algılanan rahatsız ediciliğini, mesajın rahatsız ediciliği de
SMS reklamına karşı tutumu etkilemektedir. Ayrıca, SMS reklam mesajının uygunluğunun ve
SMS reklam mesajına karşı oluşan tutumun reklamı yapılan markaya yönelik tutum üzerinde
belirleyici rolleri olduğu gözlenmiştir.
Literatürün büyük bir kısmı bir SMS reklamının algılanan rahatsız ediciliğini SMS reklamının
içeriği ile ilgili diğer özellikleriyle (bilgilendiricilik, eğlendiricilik, güvenilirlik vb.) beraber
tüketicilerin SMS reklamına karşı oluşturdukları tutumun belirleyicilerinden biri olarak
konumlandırmaktadır. Bu çalışmanın bulguları ise algılanan rahatsız ediciliğinin SMS
reklamının içeriği ile ilgili değişkenler ile tutum arasındaki ilişki üzerinde aracı bir rolü de
olabileceğini göstermektedir. SMS reklamlarına yönelik tutumun öncülleri ile ilişkisi ilk defa
bu şekilde modellenmiştir. Literatüre yapılan diğer bir katkı ise SMS reklamının
uygunluğu/alakası ve SMS reklamına karşı oluşan tutum ile reklamı yapılan markaya yönelik
tutum arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiş olmasıdır. Bir diğer deyişle, SMS reklamlarının
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bir markanın imajını güçlendirebilecek veya zarar verebilecek kadar etili olabileceği
gözlenmiştir.
Bu araştırmanın bulguları bir SMS reklamının o reklama maruz kalan bireyin anlık ihtiyaç ve
karakteristik özellikleri ile uyumlu olmasının kampanyanın algısal sonuçları üzerinde oldukça
büyük etkisi olduğunu göstermiştir. SMS reklamının uygunluğu markaya yönelik tutumu hem
direkt hem de dolaylı şekilde etkilemektedir. Bu bulgu hem zaman açısından hem de maddi
olarak oldukça maliyetli olan hedefleme ve kişiselleştirme süreçlerinin stratejik önemini
ortaya koymaktadır.
İlgili yazında SMS reklamlarına yönelik tutumların genelde olumsuz olduğu ancak bu
reklâmlar izinli ve ödüllü olursa tutumların az da olsa olumluya dönebildiği tespit edilmiştir
(Rettie, Grancolas, ve Deakins, 2005; Usta, 2009). Bu tutumun belirleyicileri arasında genelde
algılanan eğlendiricilik, bilgilendiricilik ve güvenilirlik sayılmaktadır (İspir ve Suher, 2009;
Okazaki, 2004; Tsang, Ho, ve Liang, 2004; Usta, 2009). Bu algılar reklama maruz kalan
kişinin reklamı aldığı anda öne çıkan ihtiyaçları ve genel karakteristik özelliklerine bağlı
olacaktır. Dolayısıyla bu unsurların tümü bir SMS reklamın anlık uygunluğunun/alakasının
belirleyicileridir. İlgili yazında SMS reklamının uygunluğu (message relevance) ile ilgili
çalışmalar çoğunlukla kavramsal (conceptual), açımlayıcı (exploratory) veya betimleyici
(descriptive) niteliktedir. SMS kampanyalarının çıktıları üzerinde bu kadar etkili olan bu
kavramın öncüllerini belirleyen nedensel araştırmalara (causal research)

ihtiyaç olduğu

aşikârdır. Bu tip çalışmalar uygunluğun/alakanın nasıl arttırılabileceği konusundaki anlayışın
pekiştirilmesinde önemli rol oynayacaktır.
Sonuç
Mobil iletişim altyapısının teknolojik olarak gelişmesi ve bu altyapının tüketici ile etkileşim
için kullanılmaya başlanması ortaya yepyeni bir tüketici tipinin çıkmasına neden olmuştur.
Sabırsız, anlık olarak tatmin edilmek isteyen, devamlı olarak çevresi ve markalar ile etkileşim
ve iletişim halinde olan bu yeni nesil tüketiciyi Wind ve Mahajan (2002: 65) Yünan
mitolojisinden Centour (insan başlı, at biçiminde mitolojik yaratık) metaforunu kullanarak
betimlemişlerdir: “Onlar Centaurlar gibiler; yarı insan, yarı at, teknolojinin hızlı ayakları ile
koşuyor ancak sağı solu belli olmayan ve tepkileri öngörülemeyen eski insan kalbini
taşıyorlar.” Bu nedenle, bu yeni mecranın sunduğu imkânlardan faydalanmak isteyen
pazarlamacılar bu mecranın tüketicilere sunduğu yepyeni değer önerilerini ve bu yeni nesil
tüketicinin doğasını çok iyi anlamak zorundadırlar.
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Bu araştırma algılanan rahatsız ediciliği SMS reklamcılığının tam kalbine yerleştirmektedir.
Ampirik bulgular bu önergenin yanlış olmadığını, algılanan rahatsız ediciliğin SMS
reklamının içeriği ile ilgili algıların bir göstergesi olan uygunluk/alaka (message relevance)
ile SMS reklam mesajına yönelik oluşan tutum arasındaki ilişkiye tam aracılık ettiğini
göstermiştir. Öte yandan, bu çalışma, SMS reklamının uygunluğunun SMS reklamının tüm
algısal sonuçları üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma
ile SMS reklamının uygunluğunun nasıl reklam veren markaya karşı oluşan tutuma dönüştüğü
aydınlatılmıştır. Bu mekanizmanın anlaşılması yukarıda bahsedilen yeni nesil tüketicinin
doğasının anlaşılabilmesi yönünde atılmış bir adımdır ve mobil reklam uygulayıcılarının
kabul/geri dönüş oranı yüksek SMS kampanyaları tasarlamaları için önem arz etmektedir.
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ÖZET
Mobil pazarlama ülkemizde dünya ile aynı hızda gelişmekte ve pazarlama tekniklerinde yeni
trend olarak yerini almaktadır. Türkiye’ de 50 milyondan fazla cep telefonu kullanıcısı
bulunmakta ve bu sayı hızla artmaya devam etmektedir. Artık her yerde pazarlama mesajını
alan, ilgi duyduğu mesaja yine mobil alarak dönüş yapabilen yeni bir tüketici kitlesi
bulunmaktadır. Hangi müşteri profilinin, hangi tip cep telefonu kullandığını belirlemek,
markaların pazarlama kampanyaları içinde önemli bir bilgidir. ’’Bir marka ile ilişkilendirilen
insan özellikleri veya sıfatları grubu olarak tanımlanan marka kişiliği’’ markanın
kullanıcılarının da özelliğini yansıtmaktadır.Bu çalışmanın amacı mobil pazarlama aracı
olarak kullanılan iPhone ve Blackberry markalarının birbirlerinden hangi marka kişilik
özellikleri ile ayrıldığını belirlemektir. Araştırma kapsamında toplam 421 mobil cihaz
kullanıcısına (235 iPhone ve 186 Blackberry) kullandıkları cep telefonu markasının kişiliğini
belirlemek amacıyla literatürde sıkça kullanılan Aaker’ın (1997) marka kişiliğini ölçeği
uygulanmıştır. Anket yöntemiyle 42 tane sıfattan oluşan ölçeğin, markalarının kişiliğini ve bu
kişiliği ne derece yansıttığını 6’lı likert kullanılarak ölçülmüştür. Örneklemi oluşturulan
kullanıcıların 223’ü Kadın ve 198 ‘i erkektir. Yaş ortalaması 35,07 olup eğitim seviyeleri
yüksektir. Yapılan aşamalı diskriminant analizi sonuçlarına bakıldığında, iPhone kullanıcıları
için kullandıkları markanın " cezbedici, neşeli, bağımsız ve yaratıcı" sıfatlarının ayırt edici
olduğu, Blackberry kullanıcıları için ise kullandıkları markanın "sağlam, kurumsal, dürüst,
erkeksi ve itimat uyandıran" sıfatlarıyla ayırt edici özellikleri olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Marka kişiliği, Marka yönetimi, Diskiriminant Analizi
ABSTRACT
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Mobile marketing has been developing in Turkey at about the same speed as that in the world,
and it is finding its place as a new trend of marketing tool. The number of mobile telephone
users in Turkey has been increasing steadily, and it has already reached to 50 billion.
Customers can now receive mobile marketing messages everywhere, and reply to them if they
choose to do so. Determining certain customer profiles using specific types of mobile phones
is an important information cue for firms’ marketing promotion campaigns. The aim of the
present study is to differentiate between iPhone and Blackberry users in terms of their “brand
personality” which is defined as the specific personal characteristics of users of a given brand.
Aaker’s (1997) brand personality scale was used to uncover the specific individualities of a
total of 421 mobile telephone subscribers (235 iPhone and 186 Blackberry). A questionnaire
using a scale consisting of 42 personal characteristics was designed to reflect the degree of the
brand personality based on a 6-point Likert scale. The sample is composed of 223 female and
198 male respondents at an average age of 35, and of high level of education. The results of
the analysis indicated that iPhone users possessed the distinctive properties of brand’s
attractiveness, cheerfulness, independency and creativity, whereas those of Blackberry held
the idiosyncratic features of brand’s solidness, being institutionalized, honesty, masculinity
and trustworthyness.
Key words: Brand personality, brand management, discriminant analysis

1.GİRİŞ
Mobil cihazların gelişmesi ve bireyler tarafından kullanımının artması mobil pazarlama
tekniklerinin daha etkin kullanımını sağlamıştır. Kullanımdaki bu artışla birlikte, dijital
pazarlama alanında mobil pazarlama devri başlamıştır. Türkiye’de artan cep telefonu
kullanımı, mobil pazarlama anlayışının daha da etkinleşmesini destekler niteliktedir. GFK
Türkiye’nin Mobil Pazar Araştırması’na göre 2010 yılının ilk çeyreğinde pazar, yaklaşık
olarak 440 milyon Euro’ya ulaşmıştır ve teknolojisi yüksek ürünlerin tercih edildiği
gözlemlenmiştir. 2009’da pazar payı %6,7 olan 200-300 Euro’luk cep telefonu grubu
2010’nun ilk çeyreğinde %19,2 Pazar payına ulaşmıştır. Yüksek fiyatlı ürünlerdeki artış 3G
etkisiyle beraber artan akıllı telefon satışlarından kaynaklanmıştır (www.mobilhat.com).
Dünyanın en büyük 4. cep telefonu pazarı olan Türkiye’de kullanımda olan cep telefonu
sayısı 136 milyona ulaşmıştır (www.sabah.com.tr). Türkiye cep telefonu kullanım süresinde,
Avrupa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BİK) Sektörel

Araştırma ve Stratejiler

Dairesi Başkanlığı ‘’Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık 2010 1.Çeyrek Pazar
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Verileri Raporu” ile aylık mobil kullanım süresi 195.7 dakika ile Avrupa’da 3. olmuştur. 61,5
milyon aboneye ulaşan Türkiye’ de 2010 yılında 1.çeyrekte mobil trafik 28 milyar dakika
iken sabit telefon trafiği ise 5,8 milyon dakikadır (www.zaman.com.tr).
Günümüzde cep telefonları sayesinde bilgi toplamak çok kolay ve ekonomik hale gelmiştir.
Pazarlama kampanyalarına fayda sağlayan mobil pazarlama sayesinde, kampanya ile ilgili kişi
profillerine kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bu sayede pazarlama uzmanları mobil kanalı
kullanarak mesajlarını doğrudan müşterilerinin mobil araçlarına ileterek onlarla etkileşime
geçebilmektedirler. Bu açıdan dizüstü ya da masaüstü bilgisayarlarla karşılaştırıldığında,
mobil araçlar mesaj dağıtımı ve etkileşimi açısından çok daha etkin ve başarılı bir kanaldır.
Her şeyden önce mobil pazarlama kanalı coğrafi ve demografik segmentasyonlar ile hedef
kitleye ulaşmada büyük fayda sağlamaktadır. Bu sayede ürünün hedef kitlesine yapılan nokta
atışı büyük bir geri dönüş ve sağlıklı bir ölçümleme yapılmasına olanak vermektedir.
Tüketicilerin cep telefonlarını sürekli açık tutmaları ve yanlarında taşımaları sayesinde marka
ve içerik sağlayıcılar her zaman ve her yerde kendilerine ulaşabilmektedirler.
Mobil pazarlama iyi kurgulandığı takdirde, en başarılı pazarlama ve Müşteri İlişkileri
Yönetimi (MİY) uygulamalarından birisi olabilir. Bunun en temel nedeni mobil pazarlama
yönetminin kitlesel değil, kişisel olmasıdır. Tüm bu gelişmeler cep telefonu alırken Türk
tüketicisinin satın alma yaklaşımının ve markaya verdiği önemin araştırılması gerekliliğini de
ortaya çıkartmıştır. Mobil pazarlama markalara yüksek katılım sağlayan tüketiciler ile
interaktif ilişki içine girebilme imkanı sağlar. Markalar sunduğu ürün/hizmetin ötesinde, bu
ürün/hizmeti satın alan tüketicinin duygu ve düşüncelerini aktarım biçimidir. Marka kişiliği,
tüketicilerin ürün/marka seçimlerinin önemli bir belirleyicisi olma yönüyle, kritik önem
taşıyan bir kurgudur. Bu araştırmada mobil pazarlama aracı olarak kullanılan cep telefonu
markalarından iPhone ve Blackberry markalarının hangi kişilik özellikleri ile ayrıldığını tespit
etmek hedeflenmektedir.

2.MARKA KAVRAMI
Marka kavramını tanımlayan literatürde birçok araştırma bulunmaktadır. Ortak olan nokta bu
tanımlamaların temelinde tüketicinin bir ürün ya da hizmetin marka olmasını sağlayan
unsurun, tüketicinin değerlendirmesinden kaynaklanmasıdır.
Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka; “Ürünlerini satışa sunan kişilerin bu
ürünleri tanımlamak, pazardaki diğer rakiplerinden ayırabilmek için kullandıkları sembol,
işaret, tasarım, isim ya da bunların çeşitli kombinasyonlarıdır”. Marka isim ya da
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konumlandırma cümlesi olmayıp, ürün/hizmet kullanıcısının kendisini diğer kişilerden
ayrıştırdığının bir ifadesi olarak değerlendirilebilinir (Kotler ve Armstrong, 2010; Sterne,
1999). Kotler’ in tanımlamasına göre marka; müşterilerin ve tüketicilerin ürün/hizmetlere
dahil algılarının içselleştirilmiş bir özetidir ve pazarlamanın temelini oluşturur. 556 sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de marka; "bir işletmenin
mal ve hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması
koşuluyla kişi adları dahil,özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya
ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir" olarak açıklanmıştır. Marka
kavramı bir değerler kümesidir. Üretici için "ürün" olarak ifade edilirken, müşteri açısından
"marka" olarak değerlenmektedir. Bir ürünün güçlü marka olabilmesi için tüketicinin zihninde
benzerlerine göre ayırt edici bir özelliği olması gerekir.
Markaya birden fazla anlam yüklenildiğinde, bazıları markayı işaretle tanımlarken, bazıları
markanın sunduğu değerleri algılamakta, diğerleri ise yaşadığı deneyime odaklanmaktadır
(Keller, 2005;

Delgoda-Ballester ve Munvera-Aleman, 2005). Marka müşteriye verilen

vaatlerin gerçekleşmesine yönelik olarak tüketici ile yapılan bir sözleşme olarak
nitelendirilebilinir. Olumlu bir marka imajı, marka sadakati sağlama açısından önemlidir.
1980’lerin sonunda birbirine benzeyen ürünler ve kopyalarının artmasıyla, ürünlerin tüketici
için farklılaştırmak için marka kavramı ön plana çıkmıştır. Bir markanın tüketiciye
iletebileceği kavramlar değerlendirildiğinde, dört başlık ifade edilmektedir; nitelik, yarar,
değer ve kişilik. Marka oluşturmayı gerekli kılan bir diğer gelişme, rekabet ortamında
üreticilerin tüketiciler üzerinde belli bir etkinlik sağlama çabasının da sonucudur ki, amaç
tüketicinin aklında diğer rakiplerine göre kalıcı bir iz bırakabilmektir (Uztuğ, 2008). Marka
ile ilgili olumsuz görüşler de bulunmaktadır.

Bunlar markalaşmanın özellikle homojen

ürünlerde gereksiz olduğu, gereksiz yere ürün farklılaşmasından dolayı ünlü markaların çok
yüksek fiyata satıldığı gibi görüşlerdir (Özdil, Yılmaz ve Yılmaz, 2005).
Markalar birçok seviyede anlam taşımaktadırlar; Marka işaret ile ayrıştırıldığından, belirli bir
tanınırlığı vardır. İkinci olarak marka ürüne dair belirli özellikleri müşterinin aklına getirir. En
son olarak, marka müşteriye tüketicinin değerleri ile ilgili bir şeyler söyler. Markayı sadece
performansına bağlı olarak farklılaştırmak zordur. Marka, tüketicileri oldukları ve olmak
istedikleri kişilik doğrultusunda etkilemektedir. Marka isimleri de tüketicilerin ürün
özellikleri hakkında fikir oluşturmalarını sağlar. Böylece tüketiciler tatmin edici alışveriş
yapmanın rahatlığını yaşarlar (Rowley, 2004). Marka ürün/hizmet garantisi yanında, satış
sonrası hizmet kalitesi hakkında da bilgi vermektedir. Özdil ve arkadaşlarının (2005) 17-45
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yaş arası ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı olan 273 ağırlıklı olarak ekonomi ve
işletme alanında örgün ve açık öğretimde eğitim gören üniversite öğrencileri ile yaptıkları
araştırmanın sonucunda küçük ev aletleri ve benzer ürünler kategorilerinde genel olarak
kalite, kullanım kolaylığı, garanti süresi, arıza halinde servis imkanları en fazla önemsenen
unsurlar olarak ortaya çıkmış ve markalaşma sürecinde bu unsurların öncelik kazanması
gerektiğine dikkat çekilmiştir.
Marka ürün için tüketici ve firmanın benzersiz katma değerleri algıladığıdır. Bu katma
değerler rekabet ortamında başarılı olmasını sağlar (De Chernatony L. ve Mc Donald M.,
2003). Katma değerin tüketici tarafından tanınması için ;
(1) Markanın tüketici algısına bağlı olduğunu,
(2) Tüketici algısının, ürünün katma değer özelliklerinden etkilendiğini,
(3) Katma değer özelliklerinin sürdürülebilinir olmasının önemli olduğunu ifade eder.
Marka, tüketicilerin ürün/hizmet alırken, araştırma zamanını kısaltarak zaman kazanmalarını
sağlar. Marka oluşturma, markanın sürdürülebildiğini ve müşteriye verilen sözün tutulmasını
sağlama açısından önemlidir (Rowley,2004).
Tüketici satın alma sürecinde sadece sosyal ihtiyaçları tatmin etmek amacıyla değil, sosyal
statü sembolü ya da kendini gerçekleştirme gibi arzuları da karşılamaktadır (Doyle, 2003).
Tüketiciler cep telefonu seçerken ürünün fonksiyonları yanında ürünün ne anlam taşıdığına da
dikkat edebilmektedirler ve algılanan kaliteyi başkalarına göstermek için de satın
almaktadırlar (O’cass ve Julian, 2001).
Tüketicilerin kendilerini sahip oldukları ürünle tanımlamaları, marka imajı ve öz kimlik
uyumu teorisi psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir (Kurtuldu ve Çilingir, 2009; Uztuğ,
2008). Marka, ürün/hizmet garantisi yanında satış sonrası hizmet kalitesi hakkında bilgi
vermektedir ki, cep telefonu pazarı için önemli unsurdur.
Ürünleri ayırt edebilmek için marka önemlidir. Tüketiciler marka kişiliğini bir ürün seçerken
değerlendirme kriteri olarak kullanmaktadırlar. Marka kişiliği ile markalar tüketicilerine hem
gerçek, hem de ideal benliklerini özellikle toplum içinde ifade etme imkanını tanımaktadırlar.
Marka bağlılığı tüketicinin marka ile duygusal bağlılık kurarak, ürün/hizmetin tekrar
alınmasını sağlamaktadır (Sirdeshmukh ve diğ., 2002). Markanın gücü, tüketicinin satın alma
davranışlarını etkileyebilme yeteneği ile ilişkilidir. Marka ile tüketici arasındaki ilişki ne
kadar yüksekse, o marka tüketici tarafından en çok tercih edilendir.
Üretici açısından marka bağlılığı müşteri kitlesini korumanın ve sıklıkla markalı ürün için,
markasız ürüne göre daha yüksek fiyattan pazara sunulmasını sağlar. Marka bağlılığı
müşteriyi çekmeyi ve rakiplerden ayrıştırmayı sağlar.
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3. MARKA KİŞİLİĞİ
Marka kavramının ön plana çıkması ile birlikte, marka kişiliğini konu alan araştırmalar da
önem kazanmıştır. Markalar da tıpkı insanlar gibi bir kişiliğe sahiptirler. Bir marka ile
ilişkilendirilen insan özellikleri / sıfatları grubu marka kişiliğini oluşturur (Aksoy ve
Özsomer, 2007). Günümüzde birçok araştırmada denekler “markanın bir kişiliği olduğunu
varsayarsanız, onun kişiliğini nasıl tanımlarsınız?” sorusuna çok rahat ve kolay cevap
verebilmektedirler. Marka kişiliği oluşturmak ve marka inşa etmek, marka yönetimi için
gereklidir (Azoulay ve Kapferer 2003).
Marka kişiliğinin bir markayı konumlandırmada tüketici tercihlerini, sadakati ve güven
unsurunu arttırması açısından yardımcı olduğu ve dolayısıyla tüketicinin satın alma niyetini
arttırdığı bilinmektedir (Aksoy ve Özsomer, 2007). Pek çok araştırma tüketicilerin marka
seçimlerindeki farkların %70'inin marka kişiliği ile açıklanabildiğini göstermiştir (Aaker
1997). Bu açılardan doğru marka kişiliği oluşturmanın pazarlama stratejileri arasında önemi
büyüktür, rekabetçi avantaj sağlama ve farklılaşma adına markaya / kuruma fayda
sağlayacağına şüphe yoktur. Özellikle durağan olmayan yani dinamik pazarlarda, firmalar
doğru markaları uygun marka kişilikleri ile pazara sunduklarında, bu markalar tüketiciler
tarafından kabul görebilmektedir (Keller, 2008).
Marka kişiliği oluşturuken belki de en önemli unsur marka kişiliği ile hedef kitle kişilik
özelliklerinin yakınlığıdır. Marka ile tüketici kişiliği ya da ideal kişilik ile yakınlık arttıkça
ürünü alma niyeti ve marka sadakati de artmaktadır. Araştırmalar göstermiştir ki marka
kişiliği ile müşterinin algısı arasında "uyum"

yakalanmalıdır. Tüketiciler güçlü marka

kişilikleri ile kendi kişilikleri arasında ilişki kurmaktadırlar (Fournier, 1998).
Tüketicilerin tercihleri aynı zamanda edindikleri bilgiye de bağlıdır. Kısıtlı bilgi ile ürün satın
alma durumunda kalan tüketici kendisini risk altıda hisseder ve çeşitli işaretlere ihtiyaç duyar.
Bu durumda marka, markanın tüketiciye ve/veya dahil olduğu sosyal gruba ne ifade ettiği
satın almada önemli rol oynayabilir (Kurtuluş, 2008).
Markaların, insanlar gibi kişilik özelliklerine sahip olduğu varsayımından yola çıkılırsa,
tüketicinin kendi özelliklerine yakın ürünleri tercih etmeleri sağlanılmaya çalışılmaktadır.
Kişilerin kullandıkları ürünlerle toplum içinde kendileri ile ilgili mesaj vermesi mümkün
olduğundan, kişinin kullandığı ürünün marka kişiliği ile kullanıcı arasında benzerlik
oluşturmasını sağlamaktadır (Armstrong ve Kotler, 2010).
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Günümüzün artan rekabet ortamında marka sadece bir isim olmanın ötesinde, ürüne kimlik
katan ve tüketicinin algısıyla konumlanan ve tüketicilere ürün tercihleri konusunda rehberlik
eden bir kavramdır. Bu nedenle marka işletmelerden bağımsız olarak değerlendirilebilen ticari
bir varlık haline gelmiştir (Can, 2007).
Marka kişiliği üreticinin çabası sonucu, marka imajı tüketicinin bu kişiliği algılamasına göre
oluşur (Chernatony ve Riley, 1998). Pek çok uygulamada ünlülerin ya da fikir liderlerinin
markaları temsil etmeleri ile markaların kişiliklerine kendi kişilik özelliklerini kazandırmayı
başarmışlardır. Hatta ünlülerle aynı markayı kullanan tüketiciler kendilerini bu ünlülerle
tanımlamaya başlamışlardır. Tüketici kullandığı marka ile ideal kendisi ile gerçek kendisi
arasındaki farka, marka kişiliği ile çare bulmaktadır.
Marka kişilik uyumunda doğrudan ilişkilendirme tüketici tarafından, dolaylı ilişkilendirme
firma tarafından oluşturulur (McAlexander vd., 2003) Dolaylı ilişkilendirmede ortaya çıkan
nitelikler; ürün özellikleri, ürünün ismi, sembolü, logosu, dağıtım yapısı ve fiyatıdır.
Doğrudan ilişkilendirme ise tüketicinin kişilik özelliklerini ifade etmektedir. Marka kişiliği
ile tüketici uyumunda tüketicinin kendini tanımlama şekli, markanın hedef kitlesini, markanın
tüketicinin imaj ve diğer yargılarını karşılamaya yönelik özellikleri arasındaki benzerlik
önemlidir. Marka tüketicinin kişiliğini yansıtan özelliklere sahip olarak marka kişiliği
uyumunu yakalamışsa, uzun dönemli ilişki kurulmasına imkan tanır (Ercis vd., 2009). Marka
ile tüketici arasındaki ilişki ne kadar yüksekse, marka tüketici tarafından o kadar tercih edilir
Keller (2008).
Tüketiciler markaları satın alırken, hem gerçek hem de ideal benliklerini ifade etmektedirler.
Tüketicilerin bir ürün kullanımında sağladıkları işlevsel fayda yanında, istedikleri imajı
yansıtma amacıyla da satın aldıkları gözlemlenmektedir. Marka kişiliği bir markayla
ilişkilendirilen insan özellikleri/sıfatları grubu olarak açıklanabilirken, tüketiciler marka
kişiliklerini adlandırmalarına göre satın alma davranışları göstermektedirler. Tüketiciler bir
ürün seçerken, marka kişiliği ile kendi kişilikleri arasında yakınlık kurmaya çalışmaktadırlar.
Marka fiziki özellikler olarak avantaj sağlamanın yanında psikolojik ihtiyaçların giderilmesini
de sağlamaktadır. Marka kişiliği, tüketicilerin markalara anlam yüklemeleri olarak
açıklanabilir. Bu yüklenen anlama göre, tüketiciler yaş, cinsiyet, sosyal statü, enerjik olma,
duyarlılık, gelir düzeyi gibi kendilerini tanımlayan sözcüklere yakın markaları tercih ettikleri
araştırmalarla açıklanmaya çalışılmıştır. Marka kişiliği ile markalar, tüketicilerine hem gerçek
hem de ideal benliklerini özellikle toplum içinde ifade etme imkanı tanımaktadırlar.
Marka kişiliği ile ilgili en çok refere edilmiş ve kabul görmüş çalışma hiç şüphesiz Jennifer
Aaker'in marka kişiliğini beş kişilik özelliğiyle özdeşleştirdiği çalışmadır (1997). Bu
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çalışmada Aaker'in geliştirdiği ölçekte marka kişiliğini tanımlayan boyutlar içtenlik, heyecan,
yetkinlik, gelişmişlik/sofistike ve sağlamlık olarak belirlenmiştir. Bu ölçeğin geçerliği birçok
ülkede incelenmiştir ve batı kültürleri dışında da geçerliliği sorgulanmıştır. Bu açıdan da
farklı kültürlerde, özellikle globalleşen bir dünyada bu boyutların geçerliliği sorgulanmalıdır.
Çalışmaların çoğunun gösterdiğine göre Jennifer Aaker’ın (1997) çalışması A.B.D ve batı
kültürlerindeki marka kişiliğini ölçmeye odaklanmıştır. Aaker’ın modeli hakkında olumlu
yazanlar olduğu gibi (Rojagopal, 2005; Rojas-Merndez vd.., 2004; Azoulay ve Kapferer,
2003; Morschett vd.., 2008) birçok kişi de (Bosnjak vd.. 2007; Milas ve Mlacic, 2007)
kültürler arasındaki olası farklılıklar üzerine odaklanmışlardır.
Gülgöz (2002), Somer (1998) ve Goldberg ve Somer (2000) çalışmalarında “beş boyutlu
kişilik tanımlaması modeli”nin Türkiye’ye uyarlanabilirliğine odaklanılmıştır. Aksoy ve
Özsomer (2007)’in 1200 kişi ile yaptıkları keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin
kullanıldığı araştırmaya göre Türkiye’de marka kişiliğinin yetkinlik, heyecan, geleneksellik
ve androjenlik olarak tanımlanabileceğini göstermektedir. Aksoy ve Özsomer’in (2007)
yaptığı çalışma marka bilincinin yerleşik, çalışmalardaki markaları tanıyan, ve kullanan orta
ve üst sosyoekonomik grupta gerçekleşmiştir. Türkiye'de marka kişiliği boyutlarını Türk
kültürü ve Türkçe'ye özgü sıfatlarla belirlemek olan Aksoy ve Özsomer (2007) çalışmasının
sonucunda (A,B,C1 sosyoekonomik grupları) Aaker’ın 5 boyutu yerine 4 boyut ortaya
çıkmıştır. Bu genel boyutlar Türkiye için heyecan, yetkinlik, geleneksellik /muhafazakarlık ve
androjenlik olarak tanımlanmıştır. Aksoy ve Özsomer (2007)'nin sonuçlarında kadın ve erkek
arasında farklılık bulunmamaktadır, ancak yetkinlik ve heyecan ortalamalarında nesiller
arasında faklılık bulunmuştur. Heyecan ve yetkinlik batı kültürleri ile benzerlik gösterirken
geleneksel ve androjenlik Türk kültürüne özgü boyutlar olarak ortaya çıkmıştır.
Aksoy ve Özsomer’in (2007)'in ölçeği Akın (2011) çalışmasında uygulanmış ve cep telefonu
satın almada yetkinlik ve heyecan boyutları geleneksellik ve androjenlik boyutlarına göre
daha önemli çıkmıştır.
Plumner’ın (2000) makalesindeki iddiasına göre marka kişiliği marka tercihini anlamanın
yoludur. 1997’de Aaker’ın oluşturduğu marka kişiliği için ölçeği bugün birçok araştırmaya
konu olmuştur. Bu çalışmada da marka kişiliği kavramına odaklanılmakta ve Aaker'in beş
boyutu Blackberry ve iPhone için ölçümlenmektedir.
4. UYGULAMA
Bir marka ile ilişkilendirilen insan özellikleri veya sıfatları grubu olarak tanımlanan marka
kişiliği, markanın kullanıcılarının da özelliğini yansıtmaktadır.Bu araştırmada bu özellik baz
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alınarak diskriminant analizi tekniği ile mobil pazarlama aracı olarak kullanılan iPhone ve
Blackberry markalarının birbirlerinden hangi marka kişilik özelliklerine göre ayırt edici
olduğu tespit edilmiştir.
4.1. ÖRNEKLEM
Araştırmaya İstanbul'da yaşayan ve Blackberry/iPhone cep telefonu kullanan toplam 500
kişiye anket dağıtılmıştır. Katılan 421 kişiden 186'sı Blackberry ve 235'i ise iPhone
kullanıcısıdır. Analizde kullanılan anketi cevaplayanların %53'ünün kadın %47'sinin erkek
olduğu ve %39,4'ünün evli %60,6'sının bekar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, eğitim
seviyesinin ve gelir seviyesinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir (Bkz. Tablo 1).
Tablo 1. Demografik özellikler frekans dağılımları
Cinsiyet

N

%

Medeni Hal

N

%

Kadın
Erkek

223
198

53,0
47,0

Evli
Bekar

166
255

39,4
60,6

Eğitim Durumu

N

%

Gelir durumu

N

%

Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
Doktora

28
267
120
5

6,7
63,4
28,6
1,2

500'den az
500-1000
1001-3000
3001-5000
5000'den

16
31
231
97
46

3,8
7,4
54,9
23,0
10,9

fazla
4.2.ÖLÇÜM ARACI
Marka kişiliğini ölçmek amacıyla literatürde sıkça kullanılan Aaker'ın (1997) marka kişiliği
ölçeği kullanılmıştır. Marka kişiliği anketi 42 sorudan oluşmakta olup iPhone ve Blackberry
kullanıcılarının her bir soruyu altılı ölçekte “Tamamen”=6, Çok, Oldukça, Az, Biraz ve
“Hiç”=1 olmak üzere değerlendirmeleri istenmiştir.
4.3. ANALİZ
Diskriminant analizi önceden belirlenmiş iki veya daha fazla grubun ortalama niteliklerinin
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini ve grupların farklılıklarını
ayırt etmede en fazla katkıyı hangi değişkenlerin yaptığını test etmekte kullanılan bir
gruplama tekniğidir (Hair vd., 1998). Bu çalışmanın amacı Blackberry ve iPhone markalarının
hangi kişilik özellikleriyle birbirinden ayrıldığını belirlemek olduğundan analizde cep
telefonu markası değişkeni ile model oluşturulmuştur.Diskriminant analizinde gruplar arası
farkı belirleyen diskriminant fonksiyonu hesaplandıktan sonra bu fonksiyon kullanılarak
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gözlemlerin grup üyelikleri tahmin edilir (Sharma, 1996). Diskriminant analizi yapılabilmesi
için bir takım varsayımlarının geçerli olması gereklidir. Bu varsayımlar: her grup çok
değişkenli normal dağılım gösteren bir ana kütleden alınmış olmalı; değişkenler arasında
çoklu bağıntı olmamalı; ve her grup için kovaryans matrisleri eşit olmalıdır (Klecka,1980).
Araştırma modelinde diskriminant analizi için gerekli varsayımlar test edilmiştir.
Diskriminant analizi uygulamasına geçilmeden, analiz ile ilgili varsayımlar test edilmiş,
değişkenlerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Çoklu bağıntı varsayımı bağımsız
değişenler arasındaki korelasyonlar incelenerek test edilmiş, 0.70 den büyük olan herhangi bir
korelasyon katsayısına rastlanmadığından bu varsayım da geçerli bulunmuştur. Çok fazla yer
tutması nedeniyle korelasyon matrisi burada sunulmamıştır. Kovaryans matrislerinin eşit
olması varsayımını test etmek için en yaygın olarak kullanılan Box M testi uygulanmıştır.
Tablo 2’de görüleceği gibi 0.05 anlamlılık seviyesinde kovaryans matrislerinin eşit olmadığı
saptanmıştır. Varsayımın geçerli olmaması diskriminant fonksiyonunun takdirini etkilemekle
birlikle fonksiyonun yapısını etkilemez. Literaratürde de görüldüğü gibi bu varsayımın
gerçekleşmesi oldukça güçtür ve diskriminant analizi bu varsayımın gerçekleşmediği
durumlardan çok etkilenmemektedir (Sharma, 1996; Klecka, 1980)
Tablo 2. Kovaryans matrislerinin eşitlik testi
Box M
F değeri
s.d.1
s.d.2
p değeri

189,856
3,364
55
509185,074
0.000

Box’s M testi istatistiksel olarak anlamlı çıktığından, ayrı grup kovaryans matrisi ile analiz
yapılmıştır. Ancak yapılan bu analizler sonucu gruplar arası ve ayrı gruplarla yapılan analiz
sonuçları farklılık göstermemektedir.
Bu nedenle analizlerimizde gruplar arası kovaryans matrisi kullanılmaktadır.Bağımsız
değişkenin iki grup ortalamaları farklarının istatistiksel anlamlılığını ölçmek için Wilks
Lambda ve ANOVA testi kullanılmıştır. Model test edilirken aşamalı diskriminant yöntemi
kullanılmıştır. Test edilen model için kanonik diskriminant fonksiyonu incelendiğinde 0.000
önem derecesinde diskriminant fonksiyonunun anlamlı olduğu ve kanonik korelasyonun
0,640 olduğu görülmüştür (Bkz. Tablo 4).
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Tablo 4. Grup ortalamalarının eşitlik testi
Cep Telefonu Markası

Bağımsız
Değişkenler
Neşeli
Kurumsal
Sağlam
Cezbedici
Erkeksi
Canlı
Dürüst
Bağımsız
İtimat uyandıran
Yaratıcı

Wilks
Lambda
0,826
0,690
0,668
0,647
0,634
0,622
0,614
0,605
0,598
0,590

F değeri s.d.1 s.d.2
88,290
94,035
69,079
56,648
47,927
41,974
37,053
33,641
30,662
28,467

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

p değeri

419,000 0,000
418,000 0,000
417,000 0,000
416,000 0,000
415,000 0,000
414,000 0,000
413,000 0,000
412,000 0,000
411,000 0,000
410,000 0,000

Tablo 5’de kanonik diskriminant fonksiyonun standart ve standart olmayan katsayıları yer
almaktadır. Standart olmayan katsayılardan, sınıflandırmada kullanılacak olan diskriminant
değerlerinin hesaplanmasında yararlanılmaktadır.

Tablo 5. Kanonik (kümelerarası) Diskriminant Fonksiyonu
%
%
kümü Kanonik Wilks
p değeri
Özdeğer varyans -latif korelasyon lambda Ki kare s.d.
0,59 218,29
0,694
100
100 0,640
10 0,000
0
2
Standart

olmayan

katsayılar

bize

her

bir

değişkenin

diskriminant

değerlerinin

hesaplanmasındaki mutlak katkısını göstermekle birlikte değişkenlerin katkılarını birbirleriyle
karşılaştırmada yanıltıcı olabilirler. Değişkenlerin standart sapmaları farklı olduğunda bir
değişkendeki bir birimlik değişim bir başka değişkendeki bir birimlik değişimden farklı anlam
taşıyacaktır. Tablo 6’de yer alan bağımsız değişkenlerin standart ve standart olmayan
katsayıları karşılaştırıldığında her iki model için de bağımsız değişkenlerin standart ve
standart olmayan

katsayıların birbirinden farklı büyüklükte olduğu görülmektedir. Bu

nedenle modelde değişkenlerin fonksiyonlara katkıları karşılaştırılırken standart katsayılar
kullanılmalıdır.
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Tablo 6. Kanonik (kümelerarası) Diskriminant Fonksiyonu Standard Katsayıları
Model
Bağımsız
Değişkenler

Standard
Katsayılar

Cezbedici
Sağlam
Neşeli
Kurumsal
Canlı
Dürüst
Erkeksi
İtimat uyandıran
Bağımsız
Yaratıcı
Sabit

-0,281
0,304
-0,500
0,548
-0,285
0,244
0,215
0,265
-0,250
-0,239

Standard
olmayan
katsayılar
-0,244
0,232
-0,379
0,401
-0,250
0,188
0,137
0,206
-0,186
-0,189
0,593

Standart katsayılar incelendiğinde "Kurumsal" ve “Neşeli” değişkenlerinin diskriminant
fonksiyonuna en fazla katkıda bulunan unsurlar olarak ortaya çıktığı görülmektedir (sırasıyla
0,548 ve 0,500).
Tablo 7. Sınıflandırma Fonksiyonu Katsayıları (Fisher’in Doğrusal Diskriminant Fonksiyonu)
Bağımsız
Değişkenler

Cep Telefonu Markası
Blackberry iPhone

Cezbedici
Sağlam
Neşeli
Kurumsal
Canlı
Dürüst
Erkeksi
İtimat uyandıran
Bağımsız
Yaratıcı
Sabit

0,951
0,932
-0,859
1,329
1,431
0,444
0,681
0,283
0,317
0,752
-14,726

1,358
0,544
-,224
0,659
1,850
0,129
0,452
-0,062
0,629
1,068
-15,557

Sınıflandırma fonksiyonu incelendiğinde Blackberry markasını ayırd eden kişilik
özelliklerinin "Sağlam", "Kurumsal", "Dürüst", "Erkeksi" ve "İtimat U yandıran" olduğu,
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iPhone markası için ise; "Cezbedici", "Neşeli", "Canlı", "Bağımsız" ve "Yaratıcı"
özelliklerinin ayırd edici olduğu yapılan diskriminant analiz sonucunda elde edilmiştir.
Tablo 8’de görüldüğü gibi Model'de yer alan Blackberry kullanıcılarının marka kişiliği için
oluşturulan diskriminant fonksiyonuna ait grup ortalamaları (centroid) değeri 0,934 iken
iPhone kullanıcılarına göre oluşturulan diskriminant fonksiyonuna ait grup ortalamaları
(centroid) değeri -0,740 olarak hesaplanmıştır.

Tablo 8. Kanonik Diskriminant Fonksiyonu Grup Ortalamaları (Centroids)
Cep Telefonu Markası

Grup Ortalamaları

Blackberry
iPhone

0,934
-0,740

Standart olmayan kanonik diskriminant fonksiyondan
hesaplanmıştır
Grup

Ortalamaları

aşağıdaki

şekilde

görüldüğü

gibi

dağılmaktadır.

Diskriminant

fonksiyonunun anlamlılığının test edilmesi grup ortalamalarının birbirinden uzaklıklarına
dayanmaktadır. Dağılımlar birbirinden uzaklaştıkça diskriminant fonksiyonunun ayrıştırma
özelliği artmaktadır. Model’de yer alan fonksiyonda da ayrıştırma özelliği olmakla birlikte bir
miktarda sınıflandırılamayan değerler olduğu bulunmuştur. Diskriminant fonksiyonunun
anlamlılığını test eden istatistikler aynı zamanda fonksiyonun yeni gözlemleri ne kadar iyi
sınıflayabileceğini göstermez. Oysa diskriminant analizinin kullanım amaçlarından biri yeni
gelecek gözlemlerin hatası minimum olacak şekilde grup üyeliklerini tahmin etmektir.
Model'de elde edilen diskriminant fonksiyonu kullanılarak gözlemler sınıflandırıldığında 421
cep telefonu kullanıcısından oluşan uygulama grubunda elde edilen doğru sınıflandırma oranı
% 79,3 olarak ve kontrol grubunda ise %77,7 olarak bulunmuştur.
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Tablo 9: Sınıflandırma Sonuçları
Tahmin Edilen Grup Üyeliği
Uygulama
Grubu

Gerçek
Üyeliği

Doğru
sınıflandırma
oranı: % 79,3
Kontrol
Grubu

Grup Blackberry

iPhone

Toplam

Blackberry 147
39
186
%79,0
%21,0
%100
iPhone
48
187
235
%20,4
%79,6
%100
Tahmin Edilen Grup Üyeliği

Gerçek
Grup
Üyeliği
Doğru
Blackberry
sınıflandırma
iPhone
oranı: % 77,7

Blackberry

iPhone
Toplam

146
%78,5
54
%23,0

40
%21,5
181
%77,0

186
%100
235
%100

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzün rekabetçi dünyasında marka kavramının önem kazanmasıyla beraber, marka
kişiliğinin araştırılması ve firmaların bu konuya odaklanmaları gereksinimi ortaya çıkmıştır.
Marka kişiliği firmaların tüketicinin zihninde rakiplerine göre ayrıştırıcı bir algı oluşturmak
olarak değerlendirilebilirken, firmanın hedefine ulaşmasında önemli bir unsurdur.
Yüksek gelir grubuna ve eğitim seviyesine sahip Blackberry ve iPhone kullanıcıları ile
yapılan bu çalışma sonucunda bu demografik segmentteki müşterilerin bu iki ürünü
birbirinden tamamen farklı kişiliklerle tanımladığı sonucuna varılmıştır. Blackberry "sağlam",
"kurumsal", "dürüst", "erkeksi" ve "itimat uyandıran" kişilik özellikleri ile tanımlanırken
iPhone "cezbedici", "neşeli", "canlı", "bağımsız" ve "yaratıcı" kişilik özellikleri ile
tanımlanmıştır. Marka kişiliğinin marka tercihini anlamanın önemli bir göstergesi olduğu
gerçeğiyle bu iki üst segment cep telefonu markası kullanıcılarının birbirlerinden kişilik
özellikleri ile de farklılık göstermesi şaşırtıcı olmayacaktır.
Bu çalışma mobil pazarlama açısından pazarlama yöneticilerine doğru hedef kitleye doğru
mesajları ulaştırabilmeleri için yol gösterici olacaktır. Markanın fiziki özelliklerle fayda
sağlaması gerçeğinin yanısıra gittikçe artan önemde sağladığı psikolojik faydaya
odaklandığımızda, hangi kişilik özelliğindeki tüketicilerin hangi ürüne yöneleneceği, bunun
yanısıra kullandıkları ürün ile örtüşen kişilikleri doğrultusunda hangi mesajlara olumlu tepki
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verebilecekleri pazarlama yöneticileri için stratejik önem taşımaktadır. Blackberry
kullanıcıları ile iPhone kullanıcılarına aynı bilgi farklı kişilik özellkleri doğrultusunda farklı
mesajlar yardımıyla verilebilinir.
Özellikle araştırmanın konusu olan cep telefonu ürününün kişisel bir ürün olduğu, tüketicinin
duygu ve düşüncelerini aktarmasına araç olduğu gerçeği ile hareket edersek, cep telefonu
üreticileri tüketicilerin algılarındaki marka kişilikleri ile pazar başarılarını karşılaştırdığında
hangi segmentlerde boşluk olduğunu ortaya çıkartıp, bu boşlukları doldurabilecek yeni
ürünler ya da ürün çeşitlemeleri üzerinde çalışma fırsatını ele geçirebilirler. Bu doğrultuda
marka yöneticilerinin cep telefonları için mobil pazarlama uygulamalarında sadece
gönderdikleri mesaja değil, aynı zamanda tüketicinin cep telefonu markasına da odaklanmak
mesajın içeriğinin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Araştırma sonucunda görüldüğü üzere
yüksek gelir grubu ve eğitim seviyesine sahip iki tüketici grubunda iki cep telefonunun marka
kimliği birbirinden farklılık göstermektedir.
Bu çalışmada kullanılmış olan Aaker (1997) ölçeğinin farklı bir kültürde test edilmesi önemli
bir katkıdır. İleride yapılabilecek çalışmalarda Türkiye için oluşturulmuş Aksoy ve Özsomer
(2007) ölçeği kullanılıp, aynı kategori farklı ölçekler tarafından nasıl sonuçlanacağının
karşılaştırılması öneri olabilir.
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MARKA KARŞITLIĞI VE BİRLİKTE DEĞER YARATMA: NETNOGRAFİK
İÇGÖRÜLER
ANTI-BRANDING AND CO-CREATION:
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Yarı-Zamanlı Öğretim Görevlisi
Boğaziçi Üniversitesi, İşletme Bölümü
tacli.yazicioglu@boun.edu.tr
ÖZET
Günümüzde markalaşmanın ortaya çıktığı dinamikler özellikle internet kullanımının sağladığı
bilgi akışı ve paylaşımıyla değişmektedir. Markaların olumlu ve olumsuz anlamlarını içeren
paylaşımlar, bilgi akışını üreten ve yönlendiren gruplar aynı zamanda markalaşma sürecini de
aktif olarak değiştirebilmekte, şirketler bu yeni paylaşım tarzından yeni pazarlama stratejileri
üretebilmektedirler. Birlikte değer yaratmanın bu süreç içerisinde belirmesi tüketim-üretim
sürecinde farklı gelişmelere işaret etmektedir. Bu netnografik araştırma, internetteki
gruplardan sağlanan veriler ışığında bu paylaşım ve üretim sürecini Coca-Cola örneği
üzerinden inceleyerek konuyla ilgili olası açılımlara işaret etme amacı taşımaktadır.

ABSTRACT
Today the information flow and sharing on the net have changed the dynamics of
branding. The negative and positive connotations of the brands from the discussions on the
net can alter the branding processes and make companies develop new marketing strategies.
The emerging co-creation processes may point to the new developments within the contexts
of consumption and production. This netnography explores these processes by illustrating the
case of Coca-Cola to illuminate some potential developments in the world of marketing.
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Anahtar kelimeler: Markalaşma, Marka-karşıtlığı, Birlikte Değer Yaratma, Nitel Yöntemler,
Netnografi.
Keywords: Branding, Anti-branding, Co-creation, Qualitative Methods, Netnography

GİRİŞ
İkon haline gelmiş markalar pazarlama faaliyetleri kadar toplumda yarattıkları
gerilimden de faydanlanırlar (Holt 2002; Thompson ve Arsel 2004). Bu açıdan markaların
gelişimini görmek için, toplumsal gerilimlerin ve karşıt hareketlerin yakından incelenmesi
gerekmektedir. Çünkü bir marka, bir yandan sosyal gerilimlerin ve küreselleşme karşıtı
hareketlerin ana hedefi öte yandan ise, dünyanın en başarılı markası olabilir. Bu tür toplumsal
olayların en aktif olarak gözlemlenebildiği yerlerden birisi internettir.
Internet toplulukları on yılı aşkın bir süredir, özellikle değer yaratma zincirini daha iyi
anlayabilmek için pazarlama dünyasının bilgi kaynaklarından biri olmuş durumdadır
(Kozinets, 2002; Prahalad ve Ramaswamy, 2000, 2004). Uzunca bir süre marka kimliklerinin
ve anlamlarının marka imajını reklam ya da halkla ilişkiler faaliyetleri ile tek yönlü bir
iletişimle oluşturduğu sanılmıştır. Oysa günümüzdeki pazarlama anlayışında tüketiciler artık
pasif ve ayrık birer varlık olarak değil, kollektif yaratıcı bir güç olarak, firmaların değer
yaratma gayretlerinin birer parçası olarak görülmektedirler (Kozinets, Hemetsberger ve
Schau, 2008). Bu yüzden, marka değerinin birlikte yaratılması, (co-creation) sosyal ve
sürekliliğe sahip firmalar, marka ve kolektif paylaşımlar arasında gerçekleşen dinamik bir
süreçtir (Muñiz ve O’Guinn, 2001; McWilliam, 2000; Cova ve White, 2010; Vargo ve Lusch,
2004). Marka toplulukları bizlere bazı uygulamaların değer yaratma süreçlerindeki kültürel
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rollerini daha açık bir şekilde göstermiştir (Schau, Muñiz ve Arnould, 2009). Özellikle
tüketici direnci (Peñaloza ve Price, 1993; Cherrier, 2009; Izberk-Bilgin 2010) küresel
markaların bu tür kollektif oluşumlardaki kültürel etkilerinin gözlenmesi ile daha iyi
anlaşılabilir.
Bütün bunlar gözönüne alındığında Coca-Cola dünyadaki ender hem marka
karşıtlığının hedefi olan hem de pazar payı ve değer açısından (Interbrand 2010) en başarılı
olan markalardan birisidir. Bunların ışığında bu araştırmanın amacı, şu an süregiden
etnografik bir araştırmanın ilk bölümünü oluşturan netnografinin sonuçları doğrultusunda,
Coca-Cola ile başlayarak küresel markaların yarattığı toplumsal gerilimlerle nasıl
beslendiklerini ve küresel markalaşmanın çok-boyutluluğunu incelemek, sonuçların birlikte
değer yaratma (co-creation) sürecine ne şekillerde ulaştığını incelemektir.

Sanal Topluluklar, Birlikte Değer Yaratma ve Küresel Markalar
Tüketicilerin değer yaratma sürecinde üreticilerle iş birliği içerisinde olduklarını
(Vargo and Lusch 2004) ve bu değer yaratma sürecinin daha çok kolektif deneyimle
tetiklendiğini artık biliyoruz (Merz, He ve Vargo, 2009). Özellikle internetteki marka
toplulukları gibi sosyal etkileşimin fazla olduğu kolektif deneyimlerde, tüketicilerin tek
başlarına

yaratamayacağı

(paylaşılan)

anlamları

bulmak,

pazarlamanın

ve

pazar

araştırmalarının geleceğini önemli ölçüde değiştirmiştir (Kozinets 2002). Marka kültürleri
hakkında internet üzerinden yapılan etnografik araştırmalar (Örneğin: Schau, Muniz ve
Arnould 2009), bizleri marka topluluklarının sosyal etkileşim ve paylaşım, marka tercihinin
meşrulaştırılmasına yönelik izlenim yönetimi, topluluğa katılım ve markanın günlük kullanım
ritüellerine yönelik birçok bilgi vermiştir. Ancak bunlar farklı kültürel bağlamları
kapsamamakta, marka, kolektif değer yaratımı ve marka (ve tüketim) karşıtlığı konusundaki
literatürde halâ bir çok boşluk bulunmaktadır.

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 436

Yukarıda sözettiğimiz gibi küresel markalardan Coca-Cola’nın, hem sanal, hem de
günlük yaşamda tüketicilerinin yaratım güdülerini olumlu yönde etkileyen çok az marka
arasında olduğunu görürüz (Ives, 2004). Pazarda oluşan marka söylenceleri ve anlatılarının en
fazla olduğu markalardan birisi olarak Coca-Cola, bize aynı zamanda paradoksal bir durum
olan, pazar liderliği ve marka-tüketim-küreselleşme karşıtlığının olduğu her yerde de ön
planda olması ile ilginç bir tablo çizmektedir. Bu açıdan Coca-Cola hakkında yazılan kitaplar
ve yapılan araştırmalar bir çok markanınkinden daha fazladır (Thompson, 2004; Ger ve Belk,
1996; Varman ve Belk 2009; Klein 1999; Sandikci ve Ekici 2009).

Yöntem
İnternette kullanıcıların ürettiği içerikler artık araştırmacılara kültürlerdeki çok
katmanlılığın araştırılmasında yeni bilgiler ve içgörüler sağlamaktadır. Bu bildiride, sanal
ortamda yapılan etnografi ya da günümüzdeki yaygın kullanımı ile netnografi, yöntem olarak
kullanılmıştır. Netnografi (Kozinets 2002; 2006; 2010) en önemli pazarlama dergilerince
(Örnek: Journal of Marketing, Journal of Consumer Research) kabul edilmiş olan, etnografik
yöntemlerin internet üzerinden yapılan araştırmalarına verilen adıdır.
Bu araştırmada Ekşisözlük, Yahoogroups ve Facebook sanal toplulukları veri
toplamada kullanılmıştır. Ekşisözlük ve Yahoogroups görsel değil metnin başat kullanıldığı
eski moda grupları, Facebook ise resim ve videolarla görselliğin ön plana çıktığı yeni tarzı
içerdiğinden, netnografik yöntemle daha kapsamlı bir çalışmaya izin vermiştir.
Netnografik yöntemde etik bazı kurallar bulunmaktadır. Örneğin Ekşisözlük ya da
bazı Facebook grupları gibi herkese açık olmayan bazı gruplarda araştırmacının kendisini
tanıtması ve üyelerden izin alması gerekmektedir. Bu araştırmada herkese açık olmayan,
örneğin, Coca-Cola Koleksiyoncular Kulübü Yahoo grubunda, araştırmacı kendisini tanıtmış
ve bütün üyelerden konuşmaları, yazılı ve görsel paylaşımları kullanmak için izin almıştır.
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Bu araştırmada alexa.com’a göre Türkiye’de son 12 aydır en çok ziyaret edilen en
popüler ilk otuz site içinde yer alan Ekşisözlük 1999-2010 yılları arasında Coca-Cola ve
Rock’n Coke gibi aynı markanın düzenlediği etkinliklerin yer aldığı 953 girdi (entry) veri
toplamada kullanılmıştır (alexa.com, 2011). Bu girdilerde hem olumlu hem de olumsuz bir
çok paylaşım bulunmaktadır.
Coca-Cola Koleksiyoncular Kulübü adlı Yahoo grubundan 2001-2011 yılları
arasından 4225 girdi, 46 fotoğraf kullanılmıştır. Bu grupta Coca-Cola tarafından da bilinen ve
markanın iletişimden sorumlu biri üst düzey iki sorumlusunun da üye olarak yer almaktadır.
Grubun faaliyetleri marka yöneticileri tarafından da takip edilmektedir.
Facebook, dünyaca bilinen ve Türkiye’nin 15 milyonu aşan kullanıcı ile dünyadaki en
kalabalık topluluklardan birini oluşturduğu bir sosyal ortamdır. Coca-Cola ile ilgili
Facebook’ta “Coca-Cola’dan Başka Kola İçmem Diyenler”, ve “Coca-Cola Koleksiyoncuları”
(aynı bağlamdaki Yahoogroup ile ilintili) isimli iki grup bulunmaktadır. Bunlardan 2008-2011
yılları arasını kapsayan 299 girdi, 253 alt girdi (ana girdiye yanıt olarak verilen girdiler), 323
fotoğraf kullanılmıştır. Yine Facebook’ta “Coca-Cola Boykota Devam” isimli Coca-Cola
karşıtı olan ve onbinlerce üyesi ve girdisi bulunan, marka ve küreselleşme karşıtı, aynı
zamanda bütün bu kavramların araçsallaştırılması ile dini paylaşımlara ağırlık veren İsrail
karşıtı propaganda yapan bir başka grup veri toplamanın beşinci grubunu oluşturmuştur. Bu
grubun yoğun ve fazla sayıdaki paylaşımlarını göz önüne alındığında birbirini tekrarlayan
fazla sayıdaki paylaşım trafiğinde, sadece bir yıllık aralıktaki 612 girdi ve 1629 alt girdi veri
toplamaya dahil edilmiştir.
Nitel araştırma analizi olarak ana akım söylem analizi yöntemleri (Fischer ve Otnes,
2006; Kozinets, de Valck, Wojnicki ve Wilner 2010) kullanılmıştır. Girdiler tüketim
anlamlarının gruplanacağı şekilde kodlanmış ve birlikte yaratım ilkesine bizi götürecek
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şekilde kategorilere ayrılmış ve içerik betimsel bir yaklaşıma ulaşılana kadar analiz
edilmişledir.
BULGULAR
Bu araştırmanın ilk aşamasını kapsayan netnografik yöntemle, Coca-Cola’nın çokkatmanlı markalaşması ve birlikte değer yaratma kuralı ile ilgili temalar ve marka anlamları
elde edilmiştir. Aşağıda açıklanan bu anlamların zenginliği birlikte değer yaratma kuralının
öncülleri ve markanın başarısını oluşturan önemli katmanları olarak bulunmuştur.

Marka-karşılığı Söylemi
Ortaya çıkan ilk ana tema marka karşıtlığının ve küreselleşmenin yarattığı gerilimlerin
ortaya çıkardığı marka-karşıtlığı söylemidir. Özellikle Ekşisözlük ve Coca-Cola Boykota
Devam gruplarında bunlarla ilgili birçok bulgu bulunmuştur. Veri analizi sonunda markakarşıtlığı söylemi, öncelikle Coca-Cola’nın sağlığa zararlı ve geleneksel değerlerimize karşı
olması, aşağıdaki anlatılardan da anlaşılacağı gibi ön plana çıkan anlamları oluşturmuştur.
Özelikle gelenekselden moderne (modernliğe yi sildim) geçiş aşamasındaki sosyal sınıflarda,
reklamlarda ailelerin yaşlı bireylerinin araçsallaştırılması marka-karşıtlığını dile getiren
söylemlerde başat bir tema olarak ortaya çıkmıştır. Anlatılarda da görüleceği gibi, kültürel
değerlerin korunması için Coca-Cola’nın tüketilmemesi gerektiği savunulmaktadır30:
reklamlarında nedense hep geniş ve bol çocuklu anneanneli dedeli güzel türk aile yapısı,
komşuluk, sokak esnafıyla yardımlaşma, bayram, oruç açma gelenekleri gibi kendi öz
değerlerimiz ile ilgili sahnelere ve o sahnelerdeki güzel türk yemeklerinin yanında hep
olagelmiş ayranın yerine ısrarla sırıta sırıta kendine yer veren, bir şekilde herkesin bilinç
altına kendini işleyen, çok zekice pazarlanan ürün. (Ekşisözlük, ikizin parcasi,
06.08.2006 17:09)
reklamlarinda yasli basli dedelere ninelere ramazanda iftar vakti sudan ayrandan daha
cok icirilen icecek. (Ekşisözlük, alimurat, 01.09.2008)

30

Yapılan alıntılar internette birebir göründükleri gibi makaleye aktarılmıştır. Yazım yanlışları düzeltilmemiştir.
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Diğer yandan, yabancı bir içecek markası olarak marketlerdeki bulunurluluğunun
çektiği tepki bize Coca-Cola’nın küreselleşmenin olumsuz yanlarını nasıl tetiklediğine dair bir
bilgi vermektedir. Öyle ki, çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülkede (IzberkBilgin, 2008; Sandıkçı and Ekici, 2009), bu tür düşüncelerin daha ileri giderek, İslam
karşıtlığı,savaş ve İsrail yandaşlığı üzerlerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Aşağıdaki alıntılarda
örneklendiği gibi bu tür kültürel çağrışımlar daha önce yapılan çalışmalarda gerektiği kadar
irdelenmemiş olan ve markanın oluşturduğu gerilimleri tetikleyen önemli temalardır.
arkadaslar demin mahallemde ki bütün marketleri dolaştım 2 market hariç digerleri kola
satıyorr ne kadar kötü bir durum müslüman müslümanın ölmesine yardımcı oluyor
lütfen arkadaslar boykota devam (Coca-Cola Boykota Devam, selin, 05 Eylül 2009)
Yapılan araştırmalara göre Coca Cola içenlerin büyük bir bölümünü Müslüman ülkeler
teşkil ediyor. Yani Müslüman ülkeler kendi elleriyle İsrail'e uçak, bomba, tank ve tüfek
sevkiyatı gerçekleştiriyor. içme kardeşim ne kaybedersin ki aksine cok şey kazanırsın
(Coca-Cola Boykota Devam, kübra, 19 Mart 2010)
Karşıtlığın Çözülmesine Katkıda Bulunan Olumlu Anlamlar
Kulaktan kulağa (word-of-mouth) pazarlamanın (Keller 1993) markalar için önemi
uzunca bir süredir bilinmektedir. İnternetle birlikte kulaktan kulağa pazarlamanın geçirdiği
süreçleri daha yakından inceleyebilme şansımız doğmuştur. Üstelik netnografik yöntemlerle
bunların canlı (in vivo) izlenmesi de mümkün olmuştur. Bu tür anlatılarda olumlu anlamlar
marka karşıtlığının yarattığı gerilimleri çözmede rol oynamaktadırlar. Örneğin karşıt söylemin
en önemli çıkış noktalarından biri olan geleneklerimize saygı gösterilmemesi, aşağıdaki
örneklerde olduğu gibi tüketicilerin marka reklamlarına duyduğu ilgi ile farklı bir şekilde
yorumlanmaya başlanmıştır. Diğer bir deyişle, geleneklere sahip çıkmakla markanın sunduğu
deneyimlerden faydalanmak birbirinden ayrıştırılmıştır. Coca-Cola’nın sağlıksız ya da
geleneklere karşı olması görüldüğü gibi, markanın bir faaliyette bulunmasına gerek kalmadan,
tüketicileri tarafından (aşağıda görüleceği gibi) meşrulaştırılmaktadır.
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yabancı firmaların "ramazan" reklamı yapmasına karşı olsam da, 2 bölümlük son
ramazan reklamları beni bitirdi. seslendirmeyi yapan arkadaşın gözlerinden öper,
saygıyla eğilirim; ki yaşça bana denk olduğunu düşünüyorum. -ben koşamıyorum ki
daha ya. abimi çağırıyım en iyisi... 2. reklam şuradan izlenebilir.. (Ekşisözlük, guard,
03.09.2009)
Herkese sordum sizlerede sorayım...Ama şimdiye kadar kimse cevap veremedi...COCACOLA YÜZÜNDEN HASTA OLAN BİR TANIDIĞINIZ VAR MI??????
Şeker,tuz,yağ,sigara,alkol v.s v.s bunların hepsi yüzünden hasta olmuş herkesin bir çok
tanıdığı vardır...Ya cola yüzünden heleki COCA-COLA....Hep içtim,içicem, oğluma da
içiriceeemmmmmm..... Sevgilerimle. (Coca-Cola’dan Başka Kola içmem diyenler,
bernev, 3 Nisan 2008)
valla koladan hiç bir şey olmaz.çocukluğumdan beri içiyorum en az 4 lt günde.hatta kola
içen zayıflayamaz diyene inat 30 kiloda vermiş bulunuyorum.tabi aç karnına içmeyin
yinede:)))) (Coca-Cola’dan başka Kola içmem diyenler, melek, 2 Haziran 2008)
Coca-Cola’nın küresel yayılma ve tüketim gücünün bir çok tüketiciyi etkilediği,
aşağıdaki örnekte de olduğu gibi, bunun karşıt söylemin aksine, markanın olumlanmasını
destekleme yönünde çalıştığı görülmüştür.

gecenlerde meksika versiyonunu ictikten beni hayretler icinde birakmis olan icecek
markasi.. hani hep kufredersiniz ya coca cola'ya acili adana yerken, ne bileyim
ferahlamak isterseniz bol baharatli kokorec yedikten sonra.. ayran da olur ya bazen ama
yine de sizin aklinizda coca cola vardir.. ama bilirsiniz iste, pisman olacaksiniz o
vaziyette... iste bu adamlar da coca cola tuketebilsin diye reformuluze edilmis bu coca
cola, insanlari daha bir bagirtmiyor aci yerken.. ferahlatiyor cidden, hani bu kutup
ayilari ile bir reklam vardi ya, serin serin kola iciyorlardi da biz de serinliyorduk.. aynen
oyle yaw.. (Ekşisözlük, kazimakos, 25.11.2006)

Reklamların Birlikte Yaratma İçin Oluşturduğu Ortam
Bir önceki bölümde de görüldüğü gibi reklamların tüketiciler için kendilerini ifade
ettikleri bir ortam olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Muñiz ve Schau (2007) tarafından da
incelenen bu konunun tüketicilerin kendilerini yakın hissettiklerin markaların reklamlarını
kendi kendilerine hazırlamaları, özellikle internetteki paylaşım sitelerinde
gözlemlenebilmektedir. Coca-Cola bu zengin tüketim deneyimlerinin en önde giden bağlam
oluşturucu markalarından biridir. Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi anlatılarda ortaya
çıkan en önemli tema reklamların araçsallaştırılarak yeni kimlikler ve topluluk değerleri
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yaratmaları olmuştur. Tükericiler kendilerini markaların iletişim sorumluları olarak atamakta
ve bundan farklı marka deneyimleri ve marka hikayeleri çıkarmaktadırlar. Bu ise sadece
kulaktan kulağa yayılan bilgi ve deneyimin olumlu yayılması ile değil, aynı zamanda da
markanın giderek güçlenmesi ile sonuçlanmaktadır. Özellikle Ekşisözlük açık bir konuşma
forumu olarak pazarlama dünyasına bir çok içgörü sağlamaktadır.
türkiye'de kesinlikle reklam konusunda çıtayı yükseltmiş şirkettir. hele 6-7 sene kadar
önce,birkaç gencin eve son metroyla döndükleri bir reklamı vardı ki coca colanın... fakat
bunu benden başka hatırlayan olmadığı için kendimden şüphe ediyorum artık. yine de
bence en mükemmel reklamı odur. (Ekşisözlük, 30011986, 20.02.2008)
fıldır fıldır hayatın ritmi temalı, istanbul'da geçen ve de şehrin seslerinden oluşan
reklamının online halini aramakta olduğum marka. (Ekşisözlük, stocky2001, 17.04.2008
11:04 ~ 17:34)
son reklamında büyük bir mantıksızlık var kanımca. o da şu; şehir hatları vapurunda
torun dedesine kola alıyor ya, hah işte onun coca-cola olması düşük bir ihtimal. benim
gördüğüm neredeyse tüm şehir hatları vapurlarında ülker grubu içecekleri ön planda.
belki de yamuluyorumdur tabii. (tribal enfexion, 07.03.2010 19:52 ~ 20:13)

Birlikte yaratma kuralını gözönünde bulundurduğumuz zaman artık tüketicilerin
sadece tüketim değil üretim sürecine de müdahil olmak istediklerini, bunların hem tüketici
deneyimlerini zenginleştirmede hem de üretim-tüketim ilişkisinde artık giderek azalan farkı
gösteren bir pazarlama anlayışına doğru gittiklerini görmekteyiz. Bu şüphesiz ki markakarşıtlığının karşısında duran en büyük engellerden biridir.

SONUÇ
Bu makalede incelendiği gibi günümüzde markalar, toplumda gerilim yaratabilecek
konuma ulaşmışlardır. Yeni kazanılan bu konumu en çok küreselleşme ve marka karştı
hareketlerde görmemiz olanaklıdır. Marka ve küreselleşme karşıtı hareketlerin başlıca hedefi
markalarından biri Coca-Cola’dır. Araştırmanın sonucunda markaya yönelik üç gerilim
noktası bulunmuştur; markanın gelenekler için bir tehlike oluşturması, İsrail yandaşlığı ve

16. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ

Sayfa 442

bununla ilintili olarak Müslümanlara karşı olması ve sağlıksız olması. Yaratılan bu tür
gerilimler, yine markanın tüketicileri tarafından olumlu marka deneyimleri ve marka
hikayeleri anlatılarak çözümlenmeye başlamıştır.
Şu an pazarlamadaki tüketim ve üretim ilişkilerini sorgulamamıza yol açan en önemli
konulardan biri olan birlikte değer yaratma, markanın olumlu anlamlarını güçlendiren bir
tema olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırmada ileri sürüldüğü gibi tüketicilerin yine
markalar yoluyla marka ile iletişime geçmeleri, hatta markaya kendilerinin reklam önermeleri
onları birlikte değer yaratma kuralına yakınlaştırmakta, şirketlere hiç beklemedikleri ölçüde
bir bilgi kaynağı sağlamakta ve pazarlamacılara yeni araştırma ve başarı yöntemleri
önermektedir.
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Kongremize destek veren başta sponsorlarımız
olmak üzere tüm katılımcılara
teşekkür ederiz.
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