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ÖNSÖZ
Balıkesir Üniversitesi’nin 20. kuruluş yılını coşkuyla kutladığımız bugünlerde,
üniversitemizin genç ve gelecek vadeden birimleri arasında yer alan Burhaniye
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun 17. Ulusal Pazarlama Kongresi’ne ev sahipliği
yapmasından dolayı mutluluk duyuyorum. Yüksekokulumuz, henüz beş yaşında
olmasına rağmen, birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmıştır.
Türk akademi dünyasının en önemli kongreleri arasında yer alan Ulusal Pazarlama
Kongresi’ni de bu halkaya ekliyor olmak bizim için bir kıvanç vesilesidir.
“Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş” ilkesini benimsemiş bir üniversite olan
üniversitemiz, bu tür eğitim ve bilim etkinliklerini desteklemeyi sürdürecektir. Nitekim
bu kongrede de 6. Pazarlama Araştırmaları Seminerinin gerçekleştirilecek olması,
gerek eğitim, gerekse bilimsel açıdan ne denli önemli bir kongreye ev sahipliği
yaptığımızı bir kez daha göstermektedir.
Elinizdeki bildiri kitabında 46 tam metin, 1 genişletilmiş özet olmak üzere 47
bildiri metni yer almaktadır. Tüm bildiriler, 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Akademik
Kurulu’nun özverili çalışmaları sonucunda seçilmiştir.
Bu kongrenin son derece başarılı geçeceğine olan inancımı belirtir, Akademik
Kurul çalışmalarına katılan Öğretim Üyelerine, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları
Derneği’ne, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm Düzenleme Kurulu
üyelerine ve 17. Ulusal Pazarlama kongresi’ne katılan tüm katılımcılara teşekkür
ederim.

Prof. Dr. Mahir ALKAN
Balıkesir Üniversitesi Rektörü

VII

SUNUŞ
Her türlü ürünün benzerinin rahatlıkla üretilebildiği günümüz dünyasında,
taklit edilemeyen ve ülkelerin rekabet aracı olarak kullanabileceği önemli unsurlardan
bir tanesi de kültürdür.

Eğitim ise, kültürel değerlerin gelecek nesillere

aktarılmasında yararlanılabilecek en etkin araçtır. Kültür ve eğitimin pazarlama
alanındaki etkisi bilinmesine rağmen, bu iki kavramın temelinde insan faktörü
olduğundan, sürekli ve farklı boyutlarıyla araştırılmasına gereksinim duyulmaktadır.
Bu

noktadan

hareketle,

17.

Ulusal

Pazarlama

Kongresinin

ana

teması

“Pazarlamada Kültür ve Eğitim Paradigması” olarak belirlenmiştir.
Bir bayrak yarışı haline gelen Ulusal Pazarlama Kongreleri, gün geçtikçe
pazarlama

akademisyenleri

arasında

değerini

artırmaktadır.

Akademik

Kurul

üyelerinin özverili çalışmaları ve Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği’nin
çabaları ile her geçen kongrede bildirilerin nitelik ve nicelik olarak ciddi bir artış ve
gelişim gösterdiği görülmektedir. Nitekim bu yıl düzenleme kuruluna gönderilen 168
bildiri özetinin içinden, Akademik Kurul’un titiz çalışmaları neticesinde 105 bildiri özeti
kabul edilmiştir. Tam metinleri elimize ulaşan 68 bildirinin ise, 47 tanesi kongrede
sunulmak üzere kabul edilmiş ve sunumu gerçekleştirilmiştir.
Bu yıl kongre programı kapsamında yer alan 6. Pazarlama Araştırmaları
Eğitim Semineri, 18 Ekim 2012 tarihinde Prof. Dr. Muhittin KARABULUT ve Prof. Dr.
Atila YÜKSEL tarafından gerçekleştirilmiştir. Katkılarından dolayı kendilerine sonsuz
teşekkürlerimi sunuyorum.
17. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde yakın zamanda kaybettiğimiz ve kendisini
rahmetle andığımız değerli hocamız Prof. Dr. Mehmet OLUÇ anısına düzenlenen özel
oturum dışında 13 oturum bulunmaktadır. Kongremizde ayrıca, Ulusal Pazarlama
Kongreleri’nde ilk kez verilen “En İyi Bildiri Ödülleri” de bu yıl değerli hocamız Prof.
Dr. Mehmet OLUÇ adına verilmiştir.
Kongrenin

üniversitemiz

Burhaniye

Uygulamalı

Bilimler

Yüksekokulu

tarafından düzenlenmesinde ve kongre çalışmalarında en büyük katkının sahibi olan
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahir ALKAN’a çok teşekkür ediyoruz.
Kongrenin düzenlenmesinde maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen,
Burhaniye Kaymakamı Sayın Ali USLANMAZ’a; Burhaniye Belediye Başkanı Sayın
Fikret AKOVA’ya; Pelitköy Belediye Başkanı Sayın Hüseyin KAYACIK’a; Burhaniye
Ticaret Odası Başkanı Sayın Hüseyin SARIBAŞ’a; Bu Piliç Entegre Gıda San. Tic.
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A.Ş.’ye; Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.’ye; Hattuşa Astyra Thermal
Resort & Spa’ya ve Serenli Karakaş Gıda Sanayi Ltd. Şti.’ye değerli katkılarından
dolayı çok teşekkür ediyoruz.
PPAD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Sahavet GÜRDAL’a ve yönetim
kurulundaki tüm hocalarımıza kongre hazırlıkları süresince yardım ve katkılarından
dolayı teşekkür ederiz. 17. Ulusal Pazarlama Kongresi Akademik Kurul Başkanı Sayın
Prof. Dr. M. Şükrü AKDOĞAN’a ve Kurul’un tüm değerli üyelerine; oturum
başkanlıklarını kabul ederek katkılarını esirgemeyen değerli hocalarımıza Düzenleme
Kurulu üyeleri olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Teşekkürlerin en büyüğünü baştan sona büyük bir özveri ve titizlikle kongre
çalışmalarını yürüten Düzenleme Kurulu’ndaki sevgili çalışma arkadaşlarım hak ediyor.
Kendilerine en içten teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum.
Ayrıca, organizasyona destek veren Yüksekokulumuz personeline ve
kongrenin başarısı için hiçbir karşılık beklemeden çalışan öğrencilerimize teşekkür
ediyoruz.
Kafkas Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan 18. Ulusal Pazarlama
kongresi’nde Kars’ta buluşmak dileğiyle.
Saygılarımla,

Doç. Dr. M. Emin AKKILIÇ
17. Ulusal Pazarlama Kongresi
Düzenleme Kurulu Başkanı
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Balıkesir Üniversitesi
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ÖZET
Dünyada yaşamın sürdürülebilir olabilmesi için, insanlığın mevcut geçerli
tüketim modelini mutlaka değiştirmesi, dönüştürmesi gereklidir. Dünyamız tek ve
benzersizdir. Ancak, içinde yaşadığımız son yüzyılda, dünya çarpık sanayileşme ve
kentleşme modelleriyle büyük çevresel hasarlar görmüştür. Ne yazık ki, ortadaki
mutlak ve çok açık sonuçlarına, tespit edilen felaketlere rağmen, insanlık dünyaya
aynı şekilde hasar vermeye devam etmektedir. İnsanlık ekosistemle uyumlu bir
yaşam kurmak, üretim tüketim ilişkilerini kaynakların sürüdürülebilirliğine göre
kurgulamak ve çevreye duyarlı- çevreyle uyumlu bir yaşam tarzı kurgulamak
zorundadır. Yaklaşık kırk yıldan fazladır yazında yer bulmasına rağmen, sürdürülebilir
tüketim davranışı günlük hayat pratiklerinde çok yer bulamamıştır. Bu nedenledir ki,
sürdürülebilir tüketim alanında doğrudan davranış değişikliği konusunda

yapılan

bilimsel çalışmalara olan gereksinim çok fazladır.
Bu çalışmada, sürdürülebilir tüketim yaklaşımıyla,

topluluklarda çevreci

davranışın nasıl geliştirilebileceği konusu araştırılmıştır. Topluluk Tabanlı Sosyal
Pazarlama yaklaşımından (TTSP) yararlanılarak kurgulanan bu çalışma, Çukurova
Üniversitesi’nde, üniversite personeli (akademik ve idari) ile gerçekleştirilmiştir.
Topluluklarda çevreci davranış geliştirilmesinde, topluluk tabanlı sosyal pazarlamanın
etkinliğini ölçmek üzere, fakülte binalarında deneysel bir uygulama yapılmıştır.
Çalışma sürecinde, toplulukta çevreci davranışın (atık kâğıtların geri dönüşümü)
geliştirilebilmesi için somut engeller ve soyut engeller belirlenmiş ve bunlar planlı
olarak ortadan kaldırılmıştır. Kontrollü ortamda deneysel serim uygulanmıştır. Deney
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uygulaması öncesinde ve sonrasında çöpe giden ve ayrıca temiz olarak biriktirilen
atık kâğıtlar tartılmıştır. Müdahale (deney) öncesi ve sonrası elde edilen ölçümler
karşılaştırılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Sonuçlar davranış değişimi çabasında tam bir
başarı olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama, Çevreci Davranış,
Davranış Değişiklikleri, Sürdürülebilir Tüketim, Deneysel Yöntemler

SOCIAL MARKETING AS AN INSTRUCTOR OF
SUSTAINABLE CONSUMPTION BEHAVIOUR:
AN EXPERIMENT IN HIGHER EDUCATION

ABSTRACT
Changing habits of consumers that negatively affect the environment and
developing new environmental-friendly behavior are important for a sustainable life.
The planet that we live in is unique but, it was faced with enormous environmental
damages and harmful effects of

industrialization and urbanization yesterday, is

facing today and especially will be coming up tomorrow. Humans have to configure
an ecosystem friendly life and a sustainable life-style, by planning the productionconsumption relations considering the natural resources as the first priority. Practical
patterns of sustainable consumption behaviour can hardly be seen in the daily life
practices, although there has been a huge literature on how to behave. Therefore,
we need more and more research than every other popular subjects in the academy
on developing environmental-friendly life styles.
Within this study, we investigate how to improve environmentally-conscious
behavior in communities, within the sustainable consumption behavior perspective.
In this study we have adopted community-based social marketing approach; it is
conducted among Çukurova University staff (academiscs and officers). The research
is planned as an Experimental Design, in order to estimate the possible outcomes of
community based social marketing (CBSM) implications on the community. During
this study, to develop environmental-friendly behavior (recycling of waste paper), we
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determine tangible and intangible barriers and then we eliminate these barriers from
the current environment. We have weighed

the total waste (throwing into the

garbage)paper and recycled paper before and after the experimental settings and
we have compared these measurements at the end. The results point out to a total
success in behavioral change.
Keywords: Community-Based Social Marketing, Environmental Behavior,
Behavioral Change, Sustainable Consumption, Experimental Methods
GİRİŞ
İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek ve gelecek nesillere iyi bir yaşam alanı
bırakmak için ekosistemi korumak zorundadır. “21. yüzyılın başlarından itibaren,
insanlar yeryüzü tarihinde benzeri görülmemiş çevre sorunlarıyla karşılaşmaktadır.
Büyük ölçüde insanoğlunun eylemleri sonucunda yeryüzünde yaşam, altmış beş
milyon yıl önceki dinozorlar çağının sonundan bu yana en büyük “kitlesel” yok etme
olayıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Günümüzde de kimi tahminlere göre her gün
yüzden fazla tür yok olmaktadır. Bu rakamın önümüzdeki birkaç on yıl içinde iki ya da
üç katına çıkması tahmin edilmektedir” (Jardins, 2006, 33). Bu gidişe nasıl son
verilebilir? Toplulukları sürdürülebilir bir tüketim davranışına yönlendirmenin yolları
nelerdir? Bu gelişmeler ışığında ve teorik çalışmalar çatısı altında çalışmanın temel
amacı bu sorulara cevap aramak ve toplulukların çevreci tüketim davranışını
benimsemesinin önündeki engellerin tanımlanmak ve çözüm önerileri sunmaktır.
Dünya eko-sistemindeki tüm maddeler, yaşam bu gezegende başladığından
bu yana tekrar tekrar kullanılmaktadır. Ancak insan, tüm döngüleri etkilemektedir
(Kışlalıoğlu ve Berkes, 2007, s.156). İnsanoğlunun ortaya çıkardığı atıklar (ev atıkları,
belediye katı ve sıvı atıkları, zirai atıklar, sınaî atıklar, zehirli atıklar vb. gibi) çevreye
istenmeyen olumsuz etkiler bırakmaktadır (King ve Lessidrenska, 2010, s.109-114).
Bireylerin bilinçli bir şekilde kaynakları yönetebilmeleri ve sürdürülebilirliği sağlamaları
için “3R” den söz edilmektedir. Bunlar; Azaltmak (Reducing) , Yeniden Kullanmak
(Reusing) ve Geri Dönüştürmek (Recycling)

şeklinde açıklanmaktadır. King ve

Lessidrenska (2010) bu süreçleri şu şekilde tanımlamaktadırlar. Azaltmak;
Olabildiğince az atık üretmek ve enerji tasarrufu sağlamak için materyallerin, enerjinin
ve suyun tüketiminin olabildiğince azaltılmasıdır. Yeniden kullanmak; Bir materyal,
ürün ya da enerjinin bir kerelik kullanımından sonra, mümkünse yeniden kullanılması
çabalarıdır. Geri dönüşüm; sadece yeniden kullanılma olasılığı olmayan materyal ve
ürünlerde uygulanır. Bu üçlü sınıflandırmaya eklenebilecek diğer bir süreç de geri
kazanımdır. Geri kazanım; kaynağında azaltılamayan, yeniden kullanılamayan ya da
geri dönüştürülemeyen katı atıklardan enerji üretilerek değer yaratılmasıdır.
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Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama
Çevreci davranışları etkileyen faktörler, bu faktörleri ve temel stratejileri
anlamak ve ölçmek için geliştirilmiş teorilerin sosyal pazarlamayla ilişkisi, bu alandaki
araştırmacılar tarafından çevre psikolojisi alanının bir parçası olarak 1960’lardan bu
yana incelenmektedir (Corral-Verdugo ve Pinheiro, 2004). Ancak ilk araştırmalar
çevre ile toplum arasındaki etkileşimi göz ardı etmiş, doğrudan çevresel problemler
üzerine odaklanmıştır (Cone ve Hayes, 1984). Sonraki araştırmalar, çevresel
problemlerin çözümünde davranış modellerinin fark edilmesini sağlamıştır. 1990’larda
başlayan dönemde ise daha çok holistik (bütünsel) bakış açısı olmuştur. Bu
çerçevede yapılan çalışmalar insanların yaşam kalitesinin arttırılabileceği üzerine
odaklanmıştır (Corral-Verdugo ve Pinheiro, 2004).
Bireyi

herhangi

bir

davranışa

götüren

kararlarını

farklı

faktörler

etkilemektedir. Bazı davranışlar ise bilinçsiz ve otomatik olarak gerçekleşir. Bunlar
alışkanlıklara ve rutinlere bağlıdır ve çok düşünmeyi gerektirmezler; örneğin, duş
almak, işe gitmek gibi. Ancak diğer yandan daha az düzenli eylem ve davranışlar
(örneğin, geridönüşüm vb. gibi) davranışı etkileyen bazı faktörlerin dengelenmesiyle
gerçekleşirler. Alandaki birçok yazar çevreci davranışı etkileyen üç kategoriye dikkat
çekmektedir. Bunlar; sosyo-psikolojik değişkenler (örneğin, tutumlar, değerler ve
motivasyon gibi), durumsal faktörler ve davranışın gerçekleştirilmesinde önemli olan
bireysel becerilerdir (Stern, 2000).
Kullanılan sosyal pazarlama teknikleri ve birey / kitle temelli yaklaşımlar ile
gönüllü davranış değişimi hedeflenmektedir. Sosyal pazarlamada, sosyal fikir ve
uygulamaların hedef kitle üzerindeki kabul edilebilirliğini arttırabilmek için ticari
pazarlama ve reklam teknikleri kullanılmaktadır (Kotler ve Roberto 1989; Novaritis
Foundation

2005).

Ayrıca

sosyal

pazarlamada,

davranış

değişimini

gerçekleştirebilmek için sosyal psikolojinin araçları da kullanılmaktadır (Kassirer ve
McKenzie-Mohr 1998; McKenzie-Mohr ve Smith 1999; McKenzie-Mohr, 1996/2000)
ve tüm bu çabalar bireyleri / kitleleri, karar alma ve bilinçli tercih yapma konusunda
güçlendirmektedir (McClaren, 1998).
Sonuç olarak

bireylerin ve toplulukların davranışlarının değişmesini

zorlaştıran bir takım engeller bulunmaktadır. Tüketimin sürdürülebilir olması için
bireylerin ya da toplulukların önündeki bu engellerin ortadan kaldırılması ve gerekli
motive edici araçların kullanılması gereklidir. Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama
(TTSP) yaklaşımında, temel felsefe olarak davranış değişikliğinin önündeki engellerin
kaldırılması ve hedef topluluğu gönüllü davranış değişikliğine yönlendirecek davranış
değişim araçlarının çalıştırılması yöntemleri kullanılmaktadır.
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“Pazarlamada Sosyal Değişim” olarak tanımlanan TTSP, bireylerin ve içinde
bulundukları toplumun refahını arttırmak için, hedef kitlenin gönüllü olarak
yapacakları

davranışları

etkilemek

üzere

tasarlanan

programların

analizi,

planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için pazarlama teknolojilerine
başvurulması olarak tanımlanabilir (Benedict, 2007).
TTSP, son yıllarda geleneksel bilgiye dayalı kampanyalara alternatif olarak
ortaya çıkmıştır (McKenzie-Mohr,1999). Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama, eğitimin
ötesine geçen bir programdır, yararları belirleyip artırmak kadar değişimin önündeki
engelleri de tanımlayıp kaldırarak, daha kolay davranış değişikliği oluşturur (Noiseux
ve Hostetler, 2007, s.1-6). Bilgiyi arttırma ve destekleyici tutum yaratma konusundaki
çabaların az bir etki yarattığı ancak davranışların değiştirilmesi üzerinde etkili
olmadığı görülmüştür (McKenzie-Mohr,2000a, s.531-537).
Genel olarak, tekrarlanan davranışlarda değişim yapmak ve bu davranışı
sürdürmek, davranışta ortalama bir defalık değişim yaratmaktan daha zordur
(McKenzie-Mohr, 2000b, s.543-554). Özdemir vd. (2004) ile Erol ve Gezer (2006)’de
çalışmalarında, sadece çevre ile ilgili ders almak ile çevresel tutumların değişmesi
arasında çok fazla ilişki olmadığı sonucuna varmışlardır. Sorumlu vatandaşlık
davranışını teşvik eden çevre eğitim etkinliği ile ilgili bir çalışmada, tipik olarak
öğrencilere bir şeyler öğretildiğinde davranışlarını değiştirebildikleri gözlenmiştir.
Ancak bu değişimin tam olarak çevre eğitiminden kaynaklanmadığı sonucuna
varılmıştır. Bir çok çalışmada, bu konuda yapılacak çalışmaların çevre sorunlarının
“farkındalık” ve “bilgilendirme” düzeyinin ötesine geçmesi gerektiğini savunulmaktadır
(Hungerford ve Volk, 1990, s.8-21).
Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama, bilgi yoğun kampanyalara karşılık çekici
bir alternatiftir. Bu yaklaşım sürdürülebilir bir davranış için engelleri tanımlama,
davranış değişim araçlarından yararlanarak bir strateji tasarlama, topluluğun küçük
bir bölümünde pilot uygulama yapma, bir topluluk içinde ilk kez uygulanan programın
etkinliğini değerlendirme aşamalarını içermektedir (McKenzie-Mohr, 2009).Öncelikle
davranış değişim projesindeki hedef kitlenin tam olarak anlaşılması ve bilinmesi
gerekmektedir. Değiştirmek istenilen davranış seçilir ve sonra insanların pozitif
davranış sergilemelerinin önündeki engeller tanımlanır. Değişim sonucu elde edilecek
yararlar ve engellerin üstesinden gelmek için daha etkin bir program etkinliği
sağlamak amacıyla stratejiler geliştirilir. Davranış değişikliğinin etkinliğinin
sağlanabilmesi ve uygulanabilir olması için davranış değişim araçlarından yararlanılır.
Sonraki aşamada ise strateji kullanılmakta, başka bir ifadeyle pilot bir uygulama
yapılmaktadır. Son olarak da bir topluluk üzerinde strateji uygulanmakta ve ölçülebilir
sonuçlar (atık miktarı, enerji tasarrufu ve harcanan para miktarı gibi) toplanmaktadır
(www.cbsm.com). Şekil 1’de TTSP modeli görülmektedir.
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Şekil 1. Topluluk Tabanlı Sosyal Pazarlama Modeli
Mevcut Problemin Tespiti

Engeller ve Yararların Belirlenmesi

Dışsal Engeller

İçsel Engeller

Davranış Değişim Araçlarının Çalıştırılması

Teşvik Ediciler

Hatırlatıcılar

Söz Alma

Normlar

İletişim

Pilot Uygulamanın Yapılması

Varsa Eksikliklerin Giderilmesi ve Programın Genel Kitleye Uygulanması
Genel Değerlendirme Yapılması
Davranış Değişikliğinin Gerçekleşmesi

Kaynak: McKenzie-Mohr and Smith’in “Fostering sustainable behavior: An
introduction to community-based social marketing” (Gabriola Island B.C.: New
Society Publishers, 2009) adlı kitabından uyarlanmıştır.
Sürdürülebilir bir davranış oluşturulmasını kısıtlayan engeller bireylerin
kendisinden (motivasyon eksikliği gibi) kaynaklanabileceği gibi, birey dışında da
(programın yapısal elementleri gibi) gelişebilmektedir. Hedef bir davranış için
engellerin belirlenmesi birkaç şekilde yapılabilmektedir. Odak gruplar ve anket
uygulamaları ideal metotlardır. Alternatif olarak literatür araştırması, tüketici
geribildirim analizleri ve mevcut teknik raporlar kullanılabilmektedir (McKenzie-Mohr,
2009).
Davranış değişim araçları; karşılık verme (bir bireyin kendisinden istenen bir
şeye karşı yardımcı olma eğilimi), söz alma ve tutarlılık (bireylerden önce küçük
sonra daha büyük isteklerde bulunmak için, onların tutarlı davranış sergileme
eğilimlerinden yararlanma) ve sosyal kanıt (bireylerin davranışlarını etkileyecek
referans insanlara ulaşma) vb. şeklinde sıralanabilir (Tabanico ve Schultz, 2007,
s.43). İnsanları olumlu davranış sergilemekten alıkoyan şeylerin neler olduğunun
belirlenmesi ve bazı engellerin varlığını sürdürmesine rağmen onları nelerin motive
edeceğinin bilinmesi için yeteri kadar araştırma yapılmalıdır (Noiseux ve Hostetler,
2007, s.1-6).
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Yöntem
Araştırmamız bir deneysel serim olarak tasarlanmıştır. Çalışmada deney
grubu üyelerinin diğer organik atıklarla birlikte çöpe attığı atık kâğıt miktarını azaltma
ve deney grubu üyelerinde geri dönüşüm çerçevesinde farkındalık ve davranış
değişimi meydana getirmek amaçlanmaktadır. Araştırma evreni üniversite çalışanları,
örneklemi bir fakültenin birbirine benzer iki binasında yerleşik çalışanlardır. Her iki
binada çalışanlar, demografik özellikler (ünvan, yaş, cinsiyet, eğitim) bakımından
oldukça benzeşmektedir. Bir (Blok 2) bina çalışanları deney grubu, diğer bina (Blok
1) çalışanları kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her iki grubun geri dönüşüm
davranışları, çöp kutularındaki kağıt miktarı üzerinden ölçülmüş ve kayıt edilmiştir.
Deney öncesi ve sonrası çöp kutusu ve geri dönüşüm kutuları ölçümleri yapılmıştır.
Katılımcılardan elde edilen bilgiler, deney alanında uygulamalar yapmaya yardımcı
olmuş ve araştırmacının uygulama alanında yerleşik bulunması da, güvenilir bilgiye
erişim açısından kolaylık sağlamıştır.
Deney öncesi yapılan ölçümlere ve binalardaki mevcut duruma göre deneyin
değişkenleri belirlenmiştir. Odak grup görüşmeleri, anket uygulamaları ve gözlemler
yoluyla geri dönüşüm davranışı önündeki engeller tespit edilmiş, bu yapısal engeller
ortadan kaldırılmış, deney süresince pozitif davranış değişikliği meydana getirecek
olan güdeleyicileri içeren sosyal pazarlama kampanyası tasarlanıp uygulanmıştır.
Davranış sonuçlarını yansıtan çöp ve geri dönüşüm kutuları ölçümleri de deney
süresince ve sonuçta ölçülmüştür. Tüm süreçler dijital kayıt altına alınmış ve ölçümler
sonucu elde edilen sonuçlar da karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir.
Uygulama süreci TTSP (McKenzie-Mohr, 2009) modeli basamaklarından
yararlanılarak yürütülmüştür. Bir grup üniversite çalışanının, çevresel sorumluk
çerçevesinde, ölçülebilir davranış değişimini saptamak üzere bir deney planlanmıştır.
TTSP modeli ışığında araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
H1: Bir topluluğun çevreci davranış düzeyinin arttırılmasında topluluk tabanlı
sosyal pazarlama uygulamalarının pozitif etkisi vardır.
H2: Topluluk tabanlı sosyal pazarlama uygulaması yapılan gruplarda,
yapılmayanlara göre pozitif davranış düzey farkı vardır.

Davranış Değişiminin Önündeki Engeller ve Engellerin Kaldırılması
Müdahale edilecek olan deney grubu üyelerinin anket verilerinden elde
edilen sonuçlar doğrultusunda, olumlu bir çevreci davranış sergilenmesinin önündeki
engeller belirlenmiş ve bu engeller ve engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı ve bu
engeller kaldırılırken hangi araçların kullanılacağı belirlenmiştir.
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Engel 1: Geri dönüşüm konteynerlerine uzaklık ve konteynerlerin işlevsel
olmamasıdır.
Engelin Kaldırılması ve Kullanılan Araç 1: Bu engelin kaldırılabilmesi için
konteynerlere ulaşım kolaylaştırılmış ve bunlar en elverişli yerlere yerleştirilmiştir.
Ayrıca konteynerlerin yan yüzeyindeki görünen kısımlarına, hangi tür atıklar için
kullanılacağına ilişkin etiketler yapıştırılmıştır. Kullanılan etiketlerin içeriği ve ebatları,
deney uygulaması öncesi belirlenen renk, şekil ve ilgili metin içeriğine göre
tasarlanmıştır. Konteynerlerin dolmasıyla taşan atık kartonlar ve kâğıtlar, düzenli
olarak büyük torbalara aktarılarak geri dönüşüme yollanana kadar depolanmıştır.
Engel 2: İşlevsel iç mekân atık kutularının olmaması ya da kutuların
azlığıdır.
Engelin Kaldırılması ve Kullanılan Araçlar 2: İkinci engelin kaldırılması
amacıyla belediyelerden ve geri dönüşüm şirketlerinden, her odaya ve koridor
girişlerine konulmak üzere iç mekân atık kutuları temin edilmiştir. İç mekân atık
kutularının üzerlerine yapıştırılmak üzere kutunun hangi amaca hizmet edeceğini
anlatan etiketler hazırlanmıştır. Bu etiketlerde, ankette deney üyelerinin belirttiği yeşil
renkli geri dönüşüm okları, “Fakültemiz geri dönüşümle yeşilleniyor” sloganı, “Temiz
çevre ve gelecek nesiller için” yazılı mesajı, aidiyet duygusunu arttırmak için
uygulama alanını temsil eden renkler, uygulama alanı için tasarlanmış logo ile
kutunun ne amaçla kullanılacağını belirten bir resim (atık kâğıt, atık pil ve plastik
atıklar için üç farklı şekilde hazırlanan ve kutuya kâğıt, plastik şişe ve pil atan bir
insan figürü) ve yazı yer almaktadır (Fotoğraf 1). Atık kâğıtlar için olan kutuları
akademik ve idari personelin odalarına, oda kullanıcısı için ulaşılabilirliği en uygun
olan konumlara yerleştirilmiştir.

Fotoğraf 1. Oda ve koridorlara konulan etiketli iç mekân atık kutuları

Engel 3: Geri dönüşüm konusunda bilgi ve bilinç eksikliğidir.
Engelin Kaldırılması ve Kullanılan Araçlar 3: Bu engelin ortadan
kaldırılması için deney grubu üyelerine bir çevre mühendisi eğitim semineri vermiştir.
Çalışanların bilgilendirilmesi faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi için bir e-
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posta grubu oluşturulmuştur. Bütün hatırlatıcı, teşvik edici ve bilgilendirici yazılı ve
görsel materyaller, belirli zaman dilimleri içinde bu e-posta aracılığıyla deney grubu
üyelerine iletilmiştir. Gruba belli aralıklarla gönderilen mesajlarla, deney grubu üyeleri
gelişmeler konusunda sürekli bilgilendirilmiştir. Ayrıca deney binasının girişinde bir
“Çevre Haberleri Panosu” oluşturulmuştur. Diğer bir çalışma da hangi atıkların geri
dönüştürülebileceğine ilişkin bilgilendirici yazı ve broşürlerin hazırlanmasına yönelik
olmuştur. Geri dönüşümün çevresel ve ekonomik yararlarını ve kazanımlarını anlatan
bir broşür hazırlanmış ve deney grubunun odalarına dağıtılmıştır.
Engel 4: Geri dönüşüm faaliyetinin sistematik işlememesi ve atıkların
toplanmamasıdır.
Engelin Kaldırılması ve Kullanılan Araç 4: Bu problemi çözmek amacıyla
fakülte yönetiminin desteği sağlanmıştır. Odalara konulan iç mekân atık kutularında
biriktirilecek kâğıtların belirli zamanlarda toplanması ve konteynerde biriken
kâğıtların, gerektiği zamanlarda büyük torbalara konularak depolanması konusunda
bir yardımcı eleman talep edilmiştir. Deney süresince kâğıtları düzenli toplayacak bir
personel görevlendirilmiştir.
Engel
eksikliğidir.

5:

Geri

dönüşümün

gerekliliğinin

unutulabilmesi/motivasyon

Engelin Kaldırılması ve Kullanılan Araç 5: Anketlerden elde edilen bilgiler
doğrultusunda; ağaç, orman, yeşil ve çocuk simgelerini içeren görsellerin ve yazıların
motivasyonu arttırıcı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu amaçla, bu konuları içeren
dokümanların bir kısmı tarafımızca tasarlanmış bir kısmı da ilgili internet sitelerinden
elde edilmiştir. Ayrıca, oluşturulmuş e-posta grubu yoluyla iletilmek üzere, geri
dönüşümden elde edilen/edilecek kazanımlarla ilgili veriler ve cesaretlendirici teşvik
cümleleri hazırlanmıştır.
Engel 6: Geri dönüşüm faaliyetinin farklı atıklar için de yapılmamasıdır.
Kaldırılan Engel ve Kullanılan Araçlar 6: Asıl çalışma konumuz atık
kâğıtların geri dönüşümüdür. Ancak atık kâğıt geri dönüşüm davranışının gelişmesi
için, adı geçen diğer atıklar için de ortam hazırlanması bir zorunluluk olmuştur.
Dolayısıyla kâğıt dışındaki atıklar için de gerekli araçlar ve geri dönüşüm kutuları
hazırlanmıştır. Öncelikli amacımız motivasyonu arttırmaktır. Ayrıca elektrik tasarrufu
konusunda da uyarıcı etiketler elektrik düğmelerinin üzerine yapıştırılmıştır.
Davranış Değişim Araçlarının Çalıştırılması
TTSP teorisinde belirtilen ve birinci aşamayı oluşturan engellerin
kaldırılmasından sonraki ikinci aşama ise, davranış değişim araçlarının
çalıştırılmasıdır. Bu aşamada grup üyelerinin geri dönüşüm konusunda motive
edilmesi ve bilgilendirilmesi, geri dönüşümün grup üyelerine sürekli hatırlatılması,
kazanımlar konusunda duyurular yapılması, eğitim toplantısı düzenlenmesi ve
sistematik bir işleyişin olduğunun gösterilmesi gibi uygulamalar yer almaktadır.
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Bilgilendirme Süreci
Anketlerde grup üyelerinin geri dönüşüm konusunda bilgilendirilmeleri
gerektiği belirlenmiştir. Bir çevre mühendisi uygulama alanına davet edilmiştir. Deney
grubunun bir toplantısında çevre bilincini artırıcı kısa bir film gösterimi yapılmıştır.
Filmin bitiminden sonra da konunun uzmanı tarafından grup üyelerinin konuyla ilgili
soruları yanıtlanmıştır.
Uygulama süresince geri dönüşüm konusunda bilgilendirici mesajları ve geri
dönüşüm yapılmaması sonucu ortaya çıkan çevresel sorunları içeren yazılı ve görsel
posterler hazırlanmış ve çevre haberleri panosuna asılmıştır. Panonun dikkat
çekiciliğini yitirmemesi açısından da her hafta yeni bir poster eklenmiştir. Eklenen bu
posterlerin seçimine de dikkat edilmeye çalışılmıştır (Fotoğraf 1’e bakınız).

Fotoğraf 2. Çevre haberleri panosunun son durumu

Grup üyeleri, hangi malzemelerin geri dönüştürülebileceği ile ilgili bilgi
istemişlerdir.
Bu
gereksinimi
karşılamak
üzere
hangi
atıkların
geri
dönüştürülebileceği, geri dönüşümün ekonomik ve çevresel getirileri ve geri dönüşüm
yapılmadığı takdirde ortaya çıkan kayıpları içeren bir broşür hazırlanmıştır.
Atık kutularının dağıtılma amacı e-posta yoluyla grup üyelerine bildirilirken
hangi tür atıkların geri dönüştürüldüğüne ilişkin broşürler de ek olarak verilmiştir.
Deney grubu binasında kısa süre içinde yoğun bir tanıtım faaliyeti ve uygulamalar
olduğu için, ilgilenen pek çok grup üyesi, uygulamayı yapan araştırmacıyı arayıp
konuyla ilgili sorular sormuşlardır.
Motive Etme Süreci
Grup üyeleri tarafından, uygulamanın yapılacağı zamana kadar biriktirilmiş
olan atık kâğıtların (bu atıklar içinde yıllardır arşivlerde bekletilen ve hukuki açıdan
süresi dolmuş sınav kâğıtları ve belgeler de bulunmaktadır) geri dönüşüme
kazandırılmasıyla kurtarılan ağaç miktarları hesaplanarak kurtarılan ağaç sayısı
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hesaplanmıştır. Bu oranları içeren, eni 85 yüksekliği 200cm boyutunda olan, yardımcı
hizmetlerde bulunan personel de dâhil tüm grup üyelerinin isimlerinin yazılı
olduğu büyük bir poster hazırlanmıştır. “Biz başardık” başlıklı bu posterde, grup
üyelerinin isimleri bir ağaç figürünün altına yazılmıştır. Bu poster üzerinde yer alan
ağaç figürleriyle de küçük bir orman kurtarıldığı anlatılmaya çalışılmıştır. Yine atık
kâğıtları geri dönüştüren grup üyelerinin, kurtarmış oldukları ağaçları sembolize
etmek üzere yine ağaç figürünün altına her bir grup üyesinin adının yazılı olduğu
yapıştırılabilir etiketler hazırlanmış ve grup üyelerine ödül olarak dağıtılmıştır.
Grup üyelerinden birisinin teklifiyle, grup üyelerine dağıtılmak üzere bez
çanta hediye edilmiştir. “Çevre dostu torba kullanıyorum” yazılı ve uygulama alanının
geri dönüşüm ambleminin basılı olduğu bez çantalar yaptırılmıştır. Bu çantalar, “Yeni
yılınız yeşil olsun” sloganıyla ve gönüllü grup üyeleri yardımıyla, teker teker tüm grup
üyelerine dağıtılmıştır.
Söz Alma Süreci
Söz alma süreci içinde, ileride yapılacak geniş bir kitap toplama
kampanyasının ön çalışması oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu aşamada bir kaç grup
üyesinin teklifiyle hayvan barınağı için ilaç kampanyası başlatılması fikri ortaya
çıkmıştır. İlgili grup üyelerinin motive olması, daha büyük bir isteğe zemin
oluşturulması ve benzer faaliyetlere katılım istekliliği düzeyinin belirlenmesi amacıyla
böyle bir çaba içine girilmiştir. Bir hafta süren bu kampanya sonunda 141 kutu ilaç
toplanmıştır.
İlaç kampanyası haftasından sonraki hafta içinde, grup üyelerinin atmaya
kıyamadıkları ya da kullanmadıkları kitapları yeniden kullanıma kazandırmak
amacıyla “Doğuda bir kütüphaneniz olsun” sloganıyla bir kampanya başlatılmıştır. Bu
kampanya yine e-posta aracılığıyla duyurulmuş ve sözlü olarak araştırmacı
tarafından grup üyelerine hatırlatılmıştır. Bir hafta sürecek olan bu kampanya
süresinde toplanan kitap sayılarının ve kitapları bağışlayan grup üyelerinin isimlerinin,
günlük olarak ortak e-posta aracılığıyla duyurulacağı belirtilmiştir. Toplanacak
kitapların da Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan bir üniversitenin kitaplığına
bağışlanacağı iletilmiştir. Kampanyanın ilk gününden itibaren getirilen kitaplar
sayılarak kitapları bağışlayanların isimleriyle birlikte, grup üyelerine bir sonraki gün
duyurulmuştur. Bu durumun tatlı bir yarışa dönüştüğü gözlenmiştir. Haftanın ilk
gününde bağışlanan kitap sayısı toplam 53 adet olmuş, ikinci gününde sayı önceki
güne oranla yaklaşık iki buçuk kat artmıştır (167 adet). Bağışlanan kitaplar üçüncü
günde 421 adede ulaşmıştır. Kampanyanın dördüncü gününde ise bu rakam 786’ya
ulaşmış ve kampanya sonunda da toplam 1284 adet muhtelif kitap toplanmıştır.
Kitapların ulaştığı birimin idari amiri tarafından gönderilen resmi teşekkür mektubu,
motivasyon amacıyla “yine biz başardık” sloganı ile e-posta yoluyla grup üyelerine
iletilmiştir. Bu kampanya grup üyelerinin birlikte gönüllülük yapması konusunda
yüksek bir motivasyon yaratmıştır.
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Hatırlatıcıların Kullanılması Süreci
Deney binası katlarındaki atık kâğıt konteynerlerinin varlığını daha belirgin
kılmak için yönlendirici levhalar hazırlanmıştır. Anketlerde konteynerlerin varlığından
habersiz personel olduğu tespit edildiğinden, bu yönlendiricilerin hazırlanması önem
taşımaktadır. Yönlendirme okları, koridorda gidiş ve geliş yönlerinden yürürken
kolayca görülebilecek ve okunabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca konteynerlerin
üç yüzeyine, konteynerin ne amaçla konulduğuna ilişkin dikkat çekici yazılar ile,
uygulama alanı (fakülte binası) için özel tasarlanmış logo ve sloganı içeren görseller
yapıştırılmıştır. Bu aşamaların uygulanmasından sonra deney sonlandırılmıştır.
Deney Sonuçlarının Ölçülmesi
Uygulama alanında akademik ve idari personelin bulunduğu iki binada
/deney ve kontrol binaları) 6 adet konteyner bulunmaktadır. Bu konteynerler binaların
her katına konulmuş ve atık kâğıtların burada biriktirilmesine çalışılmıştır. Odalardan
toplanan genel atıklar tartılmış ve bu atıkların içindeki kâğıtlar ayrı bir torbaya
konularak yine tartılmış ve geri dönüşüme kazandırılamayan atık kâğıt miktarları
bulunmuştur. Bu veriler, ilk olarak deney ve kontrol gruplarının belirlenmesinde
kullanılmıştır. İkinci olarak da deney uygulaması sonucunda elde edilen son test
ölçümleriyle karşılaştırma yaparak, ön test ve son test ortalamalarının bulunması ve
yorumlanabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu ölçümlerden elde edilen oranlar
Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Anket Uygulaması Öncesi Ölçülen Atık Kâğıt Miktarları

Tarih

Saat

03.09.2010

07:30-08:30

04.09.2010

07:30-08:30

05.09.2010

07:30-08:30

06.09.2010

07:30-08:30

07.09.2010

07:30-08:30

Gruplar

Genel atık
miktarı (kg)

Atık kâğıt
miktarı (kg)

Deney

6.2

3.2

Kontrol

10.8

3.5

Deney

5.2

2.1

Kontrol

5.1

3.0

Deney

8.8

4.3

Kontrol

7.6

2.7

Deney

3.6

1.8

Kontrol

7.3

2.2

Deney

8.6

3.6

Kontrol

4.5

2.4

Deney Grubu Toplam

15.0

Kontrol Grubu Toplam

13.8

Deney ve kontrol grubu üyelerinin, düşünce ve değerlendirmelerini
öğrenmeye yönelik anket çalışmasında kullanılan yargıların, deneysel çalışmaya
etkisini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek gerekmektedir. Anket uygulaması
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sırasında kullanılan yargıların, davranış değişikliğine etkisinin olup olmadığını
anlamak ve elde edilen sonuçları son test sonuçlarıyla karşılaştırmak amacıyla, anket
uygulamasından sonra yeniden ön test ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümlerden elde
edilen oranlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Anket Uygulaması Sonrası Ölçülen Atık Kâğıt Miktarları

Tarih

Saat

08.11.2010

07:30-08:30

09.11.2010

07:30-08:30

10.11.2010

07:30-08:30

11.11.2010

07:30-08:30

12.11.2010

07:30-08:30

Genel atık
Gruplar
miktarı (kg)
Deney
8.1
Kontrol
9.3
Deney
7.2
Kontrol
11.3
Deney
9.7
Kontrol
7.4
Deney
10.3
Kontrol
6.2
Deney
7.1
Kontrol
8.3
Deney Grubu Toplam
Kontrol Grubu Toplam

Atık kâğıt
miktarı (kg)
3.25
3.1
3.9
4.4
3.75
2.9
3.4
2.7
2.6
2.75
16.9
15.85

Sonuçlara, ölçüm değerleri ölçüt alınarak bakıldığında her iki grubun da
alışkanlıklarını devam ettirdikleri tespit edilmiştir. Deneyin uygulama dönemi olarak,
eğitim-öğretim dönemi içinde (tatil, dönem başı/sonu vb. olmayan) belli bir zaman
dilimi seçilmiştir. Deneyin ölçümleri aşağıda Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3: Deney Süresince Ölçülen Günlük Atık ve Atık Kâğıt Miktarları

Tarih
22.11.2010
23.11.2010
24.11.2010
25.11.2010
26.11.2010
29.11.2010
30.11.2010
01.12.2010
02.12.2010
03.12.2010
06.12.2010
07.12.2010

Saat
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30

Gruplar
Deney

Deney

Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

Genel atık
miktarı (kg)
7.7
6.8
9.3
5.8
10.1
8.2
7.1
6.4
7.2
9.3
10.4
8.6
10.2
7.9

Atık kâğıt
miktarı (kg)
2.6
2.25
2.0
2.2
2.4
1.05
0.96
0.84
0.7
0.24
0.2
3.3
0.22
2.8
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Tarih
08.12.2010
09.12.2010
10.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
15.12.2010
16.12.2010
17.12.2010

Saat
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30
07:30-08:00
08:00-08:30

Gruplar
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol
Deney
Kontrol

Genel atık
miktarı (kg)
10.4
6.8
6.5
5.7
10.1
8.3
6.9
8.3
4.3
9.4
11.1
10.8
10.2
4.9
9.8
7.2

Atık kâğıt
miktarı (kg)
0.19
3.5
0.15
2.5
0.17
3.4
0.19
3.1
0.12
3.7
0.2
4.2
0.22
2.7
0.14
3.25

Deneyin ilk haftasında deney grubu üyelerine sadece iç mekân atık kutuları
dağıtılmış ve odalarına yerleştirilen bu kutuların atık kâğıtları biriktirmek için verildiği
e-posta yoluyla bildirilmiştir. Bu ilk hafta içinde sadece engellerin bir kısmı giderilmiş
ve geri dönüşüm konusunda hiçbir teşvik edici yönlendirme yapılmamıştır. Deneysel
uygulama başladıktan sonra, deney grubu üyeleri tarafından çöpe atılan ilk haftadaki
atık kâğıt miktarı, deneysel uygulamadan bir hafta önceki son ölçümlerle
karşılaştırıldığında, çöpe atılan atık kâğıt miktarında bir azalma olduğu görülmüştür
(Tablo 3’e bakınız). İkinci hafta içinde atık geri dönüşümü konusunda bilgilendirici
eğitim programı yapılmış ve deney grubu üyelerine geri dönüşüm davranışını teşvik
edici etiketlerle birlikte broşür de dağıtılmıştır. Bu hafta içindeki çöpe atılan atık kâğıt
oranı, önceki haftaya kıyasla belirgin bir şekilde azalma göstermiştir.
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Tablo 4: Genel Çöp İçine Atılan Atık Kâğıt Miktarlarının Ön test- Son test
Ortalamaları

KONTROL GRUBU

DENEY GRUBU

ÖN TEST TARİH

03.09.2010
04.09.2010
05.09.2010
06.09.2010
07.09.2010
08.11.2010
09.11.2010
10.11.2010
11.11.2010
12.11.2010
03.09.2010
04.09.2010
05.09.2010
06.09.2010
07.09.2010
08.11.2010
09.11.2010
10.11.2010
11.11.2010
12.11.2010
ORTALAMA

ÖN
TEST

SON TEST
TARİH

SON
TEST

3.2
2.1
4.3
1.8
3.6
3.25

06.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
09.12.2010
10.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
15.12.2010
16.12.2010
17.12.2010

0.2
0.22
0.19
0.15
0.17
0.19

-3.0
-1.88
-4.11
-1.65
-3.43
-3.06

3.4
2.32
4.49
1.95
3.77
3.44

0.12
0.2
0.22
0.14

-3.78
-3.55
-3.18
-2.46

4.02
3.95
3,62
2.74

3.9
3.75
3.4
2.6
X=3.19
3.5
3.0
2.7
2.2
2.4
3.1
4.4
2.9
2.7
2.75
X=2.965
X=3.07

06.12.2010
07.12.2010
08.12.2010
09.12.2010
10.12.2010
13.12.2010
14.12.2010
15.12.2010
16.12.2010
17.12.2010

X=0,18
3.3
2.8
3.5
2.5
3.4
3.1
3.7
4.2
2.7
3.25
X=3.245
X=1.71

FARK

X=-3.01
-0.2
-0.2
0.8
0.3
1
0
-0.7
1.3
0
0.5
X=0.28

TOPLAM

X=3.37
6.8
5.8
6.2
4.7
5.8
6.2
8.1
7.1
5.4
6.0
X=6.21

Tablo 4 incelendiğinde deney grubunda, ön test sonuçları sonrası elde
edilen, çöpe atılan ortalama kâğıt miktarı 3.19kg iken, deney sonrası elde edilen ve
son test sonucunu gösteren ortalama çöpe atılan kâğıt miktarı 0.18kg olmuştur. Buna
göre deney grubunda diğer atıklarla birlikte çöpe atılan ortalama kâğıt miktarında
yaklaşık %94 oranında bir azalma sağlanmıştır. Kontrol grubunda ön test sonucu
ölçülen çöpe atılan ortalama kâğıt miktarı 2.96kg iken, son test sonrası bu miktar
3.245kg olmuştur. Buna göre kontrol grubunda çöpe atılan kâğıt miktarında ortalama
değerler baz alındığında yaklaşık %9 oranında bir artış söz konusudur.
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Tablo 5: Deney ve Kontrol Grubu Ön test- Son test Karşılaştırmaları

Aşamalar

A

1

Deney ön
test
Deney ön
test
Deney
son test
Kontrol
ön test

2
3
4

B

A ort.

B ort.

t

Sig.

Kontrol ön test

3.19

2.96

0.704

.364

Deney son test

3.19

0.18

11.914

.001

Kontrol
test
Kontrol
test

son

0.18

3.24

-19.204

.002

son

2.96

3.24

-1.108

.758

Deney sonuçları elde edildikten sonra, deney grubu ve kontrol grubu
üyelerinin günlük atıkları içindeki kâğıt miktarlarının ön test ve sontest ölçümleri
arasındaki farkların anlamlı olup olmadığına yönelik olarak t-testleri yapılmıştır (Tablo
5). Tablo 5’te görüldüğü gibi 1. aşamada deney grubu ve kontrol grubunun çöpleri
içerisindeki kâğıt miktarının, deney öncesi dönemde farklı olup olmadığı test
edilmiştir. Elde edilen sonuca göre, grupların atık kâğıt miktarları istatistiksel olarak
birbirilerinden farklı değildir (t=0,704, p>0,05). Buna göre her iki grubun da atık kâğıt
miktarları açısından birbirlerinden farklı olmadıkları söylenebilmektedir.
Analizlerin 2. aşamasında ise çalışma kapsamında gerçekleştiren topluluk
tabanlı sosyal pazarlama modeli ışığındaki müdahalelerin, deney grubunun
davranışlarının değiştirilmesinde etkili olup olmadığı test edilmiştir. Buna göre, deney
grubunun ön test sonuçları ile son test sonuçları arasında, istatistiksel olarak anlamlı
bir fark olduğu ortaya çıkmıştır (t=11,914, p<0,05). Bu sonuca göre deney grubunda
gerçekleştirilen ve çalışmanın önceki aşamalarında açıklanan, davranış değişikliği
önündeki engellerin kaldırılması ve davranış değişim araçlarının çalıştırılması gibi
müdahalelerin, deney grubu üyelerinin, diğer günlük atıklarla birlikte çöpe attıkları atık
kâğıtları geri dönüştürme davranışını anlamlı bir şekilde arttırdığı söylenebilir.
Dolayısıyla “Bir topluluğun çevreci davranış düzeyinin arttırılmasında topluluk tabanlı
sosyal pazarlama uygulamalarının pozitif etkisi vardır” hipotezi desteklenmektedir.
Araştırma sonuçlarına yönelik testlerin 3. aşamasında ön testlerde
birbirlerinden farklı olmayan deney ve kontrol gruplarının, son testlere göre
durumlarının da test edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre atık kâğıt
miktarları açısından birbirlerinden farklı olmayan iki grubun son test sonuçları anlamlı
derecede farklıdır (t= -19.204, p<0,05). Bu sonuç deney grubunda olan ve kontrol
grubunda olmayan müdahalelerin etkisini destekler niteliktedir. “Topluluk tabanlı
sosyal pazarlama uygulaması yapılan gruplarda, yapılmayanlara göre pozitif davranış
düzey farkı vardır” hipotezi de desteklenmiş bulunmaktadır. Son olarak deneysel
tasarım planı ve araştırmacıların bilgisi dışında, kontrol grubundaki grup üyelerine
hiçbir müdahale yapılmamasına rağmen, davranışlarında değişikliğe neden olan bir
faktör olup olmadığının da anlaşılabilmesi için, kontrol grubunun ön test ve son test
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sonuçları arasında bir fark olup olmadığı da test edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre
kontrol grubunun iki ayrı zamanda yapılan ölçüm sonuçlarının birbirinden farklı
olmadığı ortaya çıkmıştır (t= -1.108, p<0,05).
SONUÇ
Bu sonuçlar ışığında bakıldığında, deney grubu üyelerinin davranış
değiştirmelerini kısıtlayan engellerin kaldırılmasının ve davranış değişim araçları
yardımıyla, davranış geliştirmelerine yönelik uygulamaların yapılmasının olumlu
katkısı bulunmaktadır. Deney grubunda müdahale öncesi yapılan ön test
sonuçlarıyla, müdahale sonrası ölçülen son test sonuçları arasında anlamlı derecede
bir fark bulunmaktadır.
Davranış değişikliği ile ilgili diğer bir ölçütümüz de geri döşüme kazandırılan
kâğıt oranlarıyla ilgilidir. İç mekân atık kutularında ve konteynerlerde, deney ve
kontrol grubu üyeleri tarafından biriktirilen kâğıtlar tartılmış ve elde edilen sonuçlar
Tablo 6’da gösterilmiştir.

Tablo 6: Deney Sonunda Konteynerlerde Biriken Atık Kâğıt Miktarları

Tarih

17.12.2010

17.12.2010

Saat

Gruplar

Yer

Kg

17:00-17:30

Deney

1.Kat

62.200

17:00-17:30

Deney

2.Kat

44.100

17:00-17:30

Deney

3.Kat

24.600

Toplam

130.900

17:30-18:00

Kontrol

1.Kat

15.500

17:30-18:00

Kontrol

2.Kat

10.700

17:30-18:00

Kontrol

3.Kat

2.000

Toplam

28.200

Tabloda 6’da görüldüğü üzere, hiçbir müdahale yapılmayan kontrol grubu
üyelerinin bulunduğu binadaki biriken kâğıt miktarı, müdahale edilen deney grubu
üyelerinin binasından çıkan atık kâğıt miktarının yaklaşık dörtte biri kadardır. Diğer bir
ifadeyle deney grubu üyelerinin bulunduğu binada, kontrol grubu binasına kıyasla
dört kat fazla kâğıt toplanmıştır. Toplanan atık kâğıtlar, hem uygulama binasından
elde edilen kâğıtlardan hem de bir kısım deney grubu üyesinin evlerinde biriktirdikleri
atık kâğıtları, binalarındaki konteynerlere getirmeleri sonucu biriken atık kâğıtlardan
oluşmaktadır. Bununla birlikte kitap kampanyası sonucu toplanan kitaplar da atık
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kâğıt olarak değerlendirilebilir. Bu kitapların toplam miktarı 1284 adettir. 10 adet
koliye yerleştirilen ve bu kolilerin her biri ortalama olarak 35kg gelmektedir. Tüm
koliler toplam 350kg kâğıt yapmaktadır. Konteynerlerdeki atık kağıtlar ve kitap
kampanyasıyla kazanılan kitaplar toplandığında ise deney grubunda 480,9kg
(350+130.9) atık kâğıt biriktirildiği görülmüştür. Dolayısıyla yukarıda belirtildiği gibi,
deney sonuçlarına bakıldığınd TTSP uygulamaları ve geri dönüşüm davranış
değişimi arasında bir neden-sonuç ilişkisi olduğu görülmektedir.
Davranış değişiminin gerçekleşebilmesi için, önceki davranışı yaratan
öğrenme süreci gibi yeni bir sürecin yeni girdilerle yeniden yaşanması gerekir.
Başarılı bir değişimin olabilmesi için bireyin içinde bulunduğu yaşam ortamlarının ve
iletişim sürecinin doğru anlaşılıp performans ile uygulama arasında bağ kurulabilmesi
gerekmektedir. Dolayısıyla geri dönüşüm davranışının olumlu yönde gelişmesi için
yeni öğrenme süreçleri oluşturulmuştur. Ayrıca deney grubunda yer alan bireylerin
yaşam ortamlarının yeniden kurgulanması gerekmiştir (iç mekân atık kutuları,
faaliyetlerle ilgili süreçlerin iletişim yoluyla bildirilmesi, konteynerlerin konumu vb.).
Sonuçta, toplulukların çevreci davranışının arttırılmasında, davranışın
önündeki engellerin kaldırılması ve davranış değişim araçlarının çalıştırılmasının
pozitif etkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca çevreci davranışın arttırılmasında, müdahale
edilen topluluktaki pozitif değişimin, müdahalede bulunulmayan topluluğa oranla
daha fazla olduğu da görülmüştür. Son cümle olarak; tüketicilerin “sürdürülebilir bir
tüketim davranışına yönlendirilebilmesi mümkündür”, topluluk davranışı hızlı bir
şekilde de değişebilir.
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ÖZET
Günümüzde yeni ürün geliştirerek pazara sunmak firmalar için temel bir
faaliyet halini almıştır. Pazarlama yöneticileri için yeni ürünlerin başarılı olmasını
sağlamak amacıyla hedef kitlelerin yeni ürünlere karşı tutum ve davranışlarını
öğrenmek önem taşımaktadır. Bu noktada “marka topluluğu” kavramı devreye
girmekte ve firma ile tüketiciler arasında güçlü bir bağ oluşturulmasına olanak
sağlamaktadır. Türkiye’de sosyal ağların pazarlamada yeni pazar mekanizması
olarak düşünülmesine ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmasına rağmen çevrimiçi
marka toplulukları ile ilgili yapılan araştırmalar kısıtlı kalmaktadır. Bu araştırma, ilgili
alanda daha önce değinilmeyen fikir liderliği ve fikir takipçiliği kavramlarının
etkileşimini açıklamaya ve çevrimiçi marka topluluğundaki üyelerin yeni ürüne yönelik
satın alma niyetlerini belirlemeye yöneliktir. Çalışmada önerilen modeli sınamak
amacıyla nicel araştırma yöntemi olarak sosyal medyayı pazarlamada yoğun olarak
kullanan bir firmanın facebook sayfası üyelerine anket çalışması uygulanmaktadır.
Araştırmada elde edilen bulgular gerek pazarlama yazınındaki boşluğu doldurarak bu
alanda katkı sağlamayı gerekse çevrimiçi marka topluluklarını yeni pazarlama kanalı
olarak

kullanan

pazarlama

yöneticileri

için

önemli

çıkarımlar

sunmayı

amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Marka topluluğu, Fikir liderliği, Yeni ürün, Satın alma
niyeti
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OPINION LEADERSHIP FOR BRAND COMMUNITIES:
ITS ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF PURCHASE INTENTION

ABSTRACT
Nowadays, development and marketing of new products have become a
major activity for firms. Finding out target markets’ attitudes and behaviors toward
new product is crucial for marketing managers in terms of enhancing new product
success. At this point, the concept of “brand community” comes into prominence and
helps the establishment of strong relationships between firms and customers.
Although social network is considered as a new marketing tool and have been
utilized quite heavily in Turkey, there seems to be a limited number of research
studies about ‘online brand communities’. Hence, the aim of this study is to explore
the interaction of opinion leadership and opinion seeking concepts with online brand
communities and to understand the purchase intention of new products among online
brand community members. In order to test the proposed model, a survey was
conducted over a facebook fan pages of a firm who use social media actively for
marketing applications. Our findings aim to provide contribution to marketing
literature by filling the gap in related area and valuable implications to marketing
managers who utilize online brand community as a new marketing channel.
Keywords: Brand Community, Opinion Leadership, New Product, Purchase
Intention
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GİRİŞ
Son dönemde marka toplulukları ile ilgili yapılan çalışmalar giderek artmakta
ve pazarlama alanında çok sayıda araştırmacı zamanını ve kaynaklarını marka
topluluklarında yer alan kişilerin tutum ve davranışlarını anlamaya çalışmak için
harcamaktadır (Cova ve Pace, 2006; McAlexander vd., 2002; Muniz ve O’Guinn,
2001; Muniz ve Schau, 2005). Marka topluluklarını konu alan pek çok araştırma bu
toplulukların firmalara müşteri çekmekte ve uzun dönemli güçlü ilişkiler kurmakta
etkili olduğunu göstermektedir (Stokburger-Sauer, 2010). İnternetin yaygın olarak
kullanılmasının ve bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle yeni bir iletişim
kanalı olarak çevrimiçi marka toplulukları önem kazanmaktadır. İnsanların iletişim,
bilgi

alma

ve

araştırma

faaliyetlerini

sosyal

medya

araçları

üzerinden

gerçekleştirmeye başlamasıyla birlikte marka toplulukları da bu sosyal değişime
kayıtsız kalamamıştır. Türkiye’de sosyal medya araçlarının günlük yaşamın
vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle pazarlama yöneticilerinin iletişim alanında
ve özellikle yeni ürünlerin tanıtılmasında bu platformlara ilgi göstermesi sonucunu
beraberinde getirmiştir. Socialbakers Raporu (2012)’na göre Türkiye’de 31 milyondan
fazla facebook kullanıcısı bulunmaktadır ve bu alanda dünyada 7. sırada yer
almaktadır. Aynı rapora göre Türkiye’de en çok üyesi olan ilk on markanın her birinin
üye sayısı bir milyondan fazladır.
Kısalan ürün yaşam eğrileri dolayısıyla pazara daha sık yeni ürün
sunulmakta ve bu ürünlerin başarılı olması için pazarlama faaliyetlerinde marka
toplulukları kullanımı yaygınlaşmaktadır. Çevrimiçi marka toplulukları ürün ve
hizmetlerin denenmesi, benimsenmesi ve kullanılmasında etkili olabilmektedir (Sicilia
ve Palazon, 2007). Yeni ürünlerin pazarlamasında önem kazanan bir diğer kavram
fikir liderliğidir. Ürün ve markaya dair kapsamlı bilgiye sahip olan fikir liderleri kulaktan
kulağa

iletişimi

kullanarak

yeni

ürünlere

karşı

tutum

ve

davranışları

etkileyebilmektedir. Akademik yazında özellikle bilgi akışının çok hızlı ve kolay
iletilebildiği marka topluluklarında fikir liderlerinin etkisini inceleyen araştırmalar sınırlı
sayıdadır. Bu çalışmanın temel amacı da çevrimiçi marka topluluklarında yer alan fikir
liderlerinin yeni ürün satın alma niyeti ve kulaktan kulağa iletişimin oluşmasındaki
rollerini incelemektir. Ayrıca,

önceki çalışmalarda fazla değinilmeyen ve topluluk

dışında fikir lideri olarak davranma ihtimali bulunan fikir takipçilerinin çevrimiçi marka
topluluklarındaki bilgi akışından etkilenerek yeni ürüne karşı ne şekilde tutum ve
davranış sergilediklerine ışık tutmak da araştırmanın diğer amacı olarak belirtilebilir.
Bu amaçlar doğrultusunda, çalışma ilk olarak var olan yazın taramasını ortaya
koymaktadır. Daha sonra bu incelemeye ve odak grup çalışmalarına dayanarak nicel
bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Analiz bulguları tartışıldıktan sonra araştırmanın
sonuçları ve çıkarımları sunulmaktadır.
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Çevrimiçi Marka Topluluğu
Muniz ve O’Guinn (2001) sosyal ilişkilerin marka toplulukları oluşturduğunu
ve bu toplulukların ortak bir bilinç, çeşitli ritüeller, gelenekler ve manevi sorumluluklar
barındırdığını ortaya koymuştur. Bu bulgulara dayanarak marka topluluğu; bir marka
etrafında ortak coşku ile iyi gelişmiş sosyal kimliğe sahip olan üyelerin ortak hedefler
gerçekleştirmek ve/veya karşılıklı duygu ve bağlılıklarını açıklamak için ortaklaşa
grup eylemlerinde bulunduğu bir grup tüketici olarak tanımlanmaktadır (Bagozzi ve
Dholakia, 2006). Marka topluluğu, tüketicinin markayla olan ilişkilerinin bütününü
ifade etmektedir (McAlexander vd., 2002). Dolayısıyla tüketicinin bir markayla olan
ilişkisi, markayla, firmayla, ürün kullanımıyla ve markayı kullanan diğer tüketicilerle
olan ilişkisini kapsamaktadır.
Marka toplulukları ile ilgili araştırmalar son yıllarda hızla artmaktadır. Söz
konusu araştırmalara ilginin sebebi bu toplulukların firmalara müşteri çekebilmesi,
müşteriler ile firmalar arasındaki bağı güçlendirmesi ve uzun dönemli ilişki
kurulmasına imkân tanımasından kaynaklanmaktadır (Stokburger-Sauer, 2010).
Füller vd. (2008)’ne göre marka topluluğu üyeleri ürün ve markaya dair kapsamlı
bilgiye sahiptirler ve marka ile aralarında güçlü bir bağ vardır. Ayrıca üyeler ürün
temelli tartışmalarla ve yaratıcı yeni ürün fikirleriyle yakından ilgilenirler. Ayrıca üyeler
sadece markaya karşı değil, diğer üyelerin sorunlarına karşı da ilgili olmakta ve
sorunların çözümü için gerektiğinde birbirlerini desteklemektedirler.
İnternetin yaygın kullanımı ile birlikte işletmeler son dönemde sanal
ortamlarda oluşturulan toplulukların önemini anlamaya ve bunları müşterileri ile daha
yakın ilişki kurmak için pazarlama faaliyetlerinde kullanmaya başlamışlardır (Kim vd.,
2008b; Palmer ve Koenig-Lewis, 2009). Çevrimiçi marka topluluğu, internet gibi sanal
ortamlarda yer alan, katılımcılar arasında marka ve ürün temelli ortak bir ilginin
paylaşıldığı, biçimlendirilmiş ve dinamik ilişkiler ağına dayanan, özelleştirilmiş, coğrafi
olarak dağınık bir topluluktur (Sicilia ve Palazon, 2008). Çevrimiçi marka
topluluklarının ortaya çıkması ile birlikte firmalar ve müşterileri arasında daha dinamik
ve güçlü ilişkiler oluşturulmaktadır (Kim vd., 2008a). Bu topluluklar özellikle sosyal
medyanın etkisiyle farklı bir pazar ortamı ve aslında yeni bir pazarlama iletişimi kanalı
olarak düşünülmektedir. Çevrimiçi marka toplulukları internet kullanıcıları tarafından
yoğun olarak kullanılmaktadır, çünkü bu siteler kullanıcıyı esas alan işbirlikçi bir yapı
temelinde kişisel alanlara ve bağlantılara izin vermekte ve zaman ve mekândan
bağımsız olarak topluluğa katılıma ve bilgi değişimine olanak sağlamaktadır (Palmer
ve Koenig-Lewis, 2009). Miller vd. (2009)’ne göre sanal marka topluluklarının
çekiciliği benzersiz kalitede deneyimleri yansıtmasından, düşük maliyetten, katılımın
ve çıkmanın kolaylığından kaynaklanmakta; en önemlisi de bilgi ve sosyal destek
sağlayarak kişiler arası bağ oluşumuna imkân tanımaktadır.
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Firmaların müşterileri ile iletişim kurabileceği iki tip marka topluluğu
bulunmaktadır (Kim vd., 2008a): tüketiciler ve firmalar tarafından kurulan marka
toplulukları. Tüketiciler tarafından kurulan marka topluluklarına bireyler tamamen
gönüllü olarak katılmaktadır. Tüketiciler bu platformlarda marka ve ürün ile ilgili bilgi
ve deneyim paylaşımında bulunabilmekte ve görüş ve önerilerini birbirlerine
aktarabilmektedirler. Muniz ve O’Guinn, (2001)’ne göre örgütler daha az maliyetle ve
az zamanda gerçekleştirilebilecek rekabet avantajı elde etmek ve müşterileri ile uzun
dönemli güçlü ilişkiler kurabilmek için çevrimiçi marka topluluklarını başlatmak ve
organize etmeye çok ilgili olmaktadır.
Çevrimiçi Marka Topluluklarında Sosyal Medya Etkisi
Sosyal medya uygulamalarının ortaya çıkmasından dolayı firma ve tüketiciler
tarafından oluşturulan sanal marka topluluklarının sayısı giderek artmaktadır.
Çevrimiçi marka toplulukları hem firma ve tüketiciler arasında hem de tüketicilerin
kendi arasında oluşturdukları diyalogu zenginleştirmektedir (Kim vd., 2008a).
Pazarlama iletişim aracı olarak çevrimiçi marka toplulukları profesyonel ve kişisel
anlamda günlük yaşam ile iç içe hale gelmiştir. Şirketlerin de kendilerini sosyal
medyada tanıtmak için seçtikleri öncelikli iki platform Facebook ve Twitter olmaktadır.
Türkiye’de sosyal ağların pazarlamada kullanılması gelişmekte olan bir
kavram olduğu için çevrimiçi marka toplulukları ile ilgili yapılan araştırmalar çok kısıtlı
kalmaktadır. Fakat Cardon vd. (2009)’ne göre Türkler kolektivist bir toplumdur ve
çevrimdışı (offline) sosyal bağlar kadar çevrimiçi (online) sosyal bağlara da
sahiptirler. Ulusu (2010)’ya göre Facebook’un popülaritesinin artması ile birlikte
firmalar ulaşılabilir iletişim platformu olarak çevrimiçi marka topluluklarını kullanarak
müşterileri ile ilişki kurmaktadırlar. Bir başka araştırmaya göre Volkswagen Beetle
(Vosvos) sahipleri topluluğunun üyeleri internet aracılığıyla birbirleri ile iletişimde
olduklarını ve sorunlarına birlikte çözüm ürettiklerini ve otomobilleri ile ilgili
problemleri görüştüklerini belirtmektedir (Alagöz vd., 2011). Dedeoğlu ve Üstündağlı
(2011) tarafından incelenen çevrimiçi toplulukta üyelerin kimliği, yaşam tarzları ve
tüketim alışkanlıklarının birbirlerinden etkilendiği ortaya çıkmıştır. Pek çok çevrimiçi
marka topluluğu sadece üyeler arasında güçlü ilişkiler inşa etmede değil aynı
zamanda söz konusu markaya ait ürünlerin denenmesi, benimsenmesi ve
kullanılması gibi tüketim faaliyetlerini teşvik etmektedir (Scilia ve Palazon, 2007).
Marka Topluluklarında Fikir Liderliği
Fikir liderliği konusu pazarlama yöneticilerinin ve tüketici araştırmacılarının
uzun süredir ilgisini çekmektedir. Çünkü fikir liderliği kavramı tüketici karar verme
modeline önemli katkılar sağladığından başarılı pazarlama stratejilerinde kritik rol
oynamaktadır (Rogers, 2003). Fikir liderleri, başkalarının kararlarında etkili olan
kişiler olarak tanımlanmaktadır (Rogers ve Cartano, 1962; Flynn vd., 1996). Fikir
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liderliği ise bir bireyin göreceli sıklık ile istenilen şekilde diğer bireylerin tutum veya
davranışlarını informal olarak etkileyebilme derecesidir (Rogers, 2003).
Goldsmith vd. (2003)’ne göre fikir liderleri başkalarının araştırma, satın alma,
ürün ve hizmet kullanımını doğrudan tavsiye vererek ve sözel yönlendirmelerle
etkilediğinden dolayı fikir liderliği yeni ürünlerin başarısı için kritik öneme sahiptir.
Rogers (2003)’a göre fikir liderleri ticari kaygı taşımadıkları için bu kişilerin
düşünceleri ürünün pazarlamasından sorumlu olanlara kıyasla daha güvenilir
bulunmaktadır. Bu nedenle pazarlama yöneticileri fikir liderlerini etkilemek ve onlar
üzerinden diğer tüketiciler ile iletişim kurmak için stratejiler geliştirmektedirler (Stern
ve Gould, 1988).
Fikir liderlerinin düzenli olarak uzmanlık ve ilgi alanlarındaki ürünler hakkında
bilgi edinmek ve bu bilgileri paylaşmak için müşterilerin yorum yaptığı web sitelerini
ziyaret etmesi beklenmektedir (Laughlin ve MacDonald, 2010). Marka
topluluklarındaki katılımcılar ise bilgi yaratma ve tüketme sürecine dâhil olurlar ve
böylece ürün ve hizmetler ile ilgili bilginin dağıtımının bir parçası haline gelirler. Bu
nedenle özellikle yeni ürünler ile ilgili yoğun bilgi akışının bulunduğu sosyal ağlarda
(marka toplulukları gibi) fikir liderlerinin oynadığı rol çok daha fazla öneme sahip
olmaktadır (Rogers, 2003).
Pazarlama alanında fikir liderliği gibi önemli bir diğer kavram da fikir
takipçiliğidir. Fikir liderliği diğer tüketicilerin satın alma davranışını etkileme çabası ile
gerçekleşirken, fikir takipçiliği kişilerin bir ürün veya hizmeti satın alma kararı verirken
başkalarının tavsiyesine ulaşmaya çalıştıklarında ortaya çıkmaktadır (Flynn vd.,
1996). Flynn vd. (1996) fikir liderliği ve fikir takipçiliği kavramlarının birbirini
tamamladığını belirtmekte ve fikir liderlerini izleyen birilerinin varlığının gerekliliğini
vurgulamaktadır.
Marka topluluklarında pazara çıkan yeni ürünler baskın olarak bahsedilen
konulardır (Kim vd. 2008a). Rogers (2003)’a göre fikir liderleri genellikle yeni ürünler
ile ilgili olarak erken benimseyenler arasında yer almaktadırlar. Punj ve Staelin (1983)
fikir takipçilerinin ihtiyaçtan dolayı satın alma kararı verdiklerini ifade etmektedir.
İletişimin yoğun olduğu çevrimiçi marka topluluklarında fikir lideri ve takipçisi ilişkisinin
nasıl şekillendiği ve yeni ürün ve hizmetlere karşı takındıkları tutum ve davranış
pazarlama alanında araştırılması gereken önemli konulardır. Bu çalışma akademik
yazındaki bu açığı kapatma konusunda katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Marka Topluluklarında Kulaktan Kulağa İletişim ve Yeni Ürün Yayılma
Etkisi
Günümüzde kısalan ürün yaşam çevrimleri nedeniyle yeni ürün geliştirme
firmalar için temel bir faaliyet halini almıştır. Fakat başarısızlık oranı oldukça
yüksektir. Geliştirilen yeni ürünlerin %40-45’i başarısızlıkla sonuçlanmaktadır
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(Hoffman vd., 2010). Pek çok örgüt için pazarın ihtiyaçlarının ne olduğunu öngörme
yeteneği, topluluk içindeki baskın marka kimliğini anlayarak yeni ürünün tasarımına
ve özelliklerine bunu yansıtabilme yeteneği ile eşdeğerdir (Muniz ve O’Guinn, 2001).
Bu nedenle marka topluluğu üyelerinin fikirleri ve tutumları yeni ürünün başarılı
olmasında önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla firmalar yeni ürünlerini başarısızlık
oranlarını düşürmek için marka topluluklarını etkin olarak kullanmalıdırlar.
Rogers (2003) tarafından geliştirilen yenilikçiliğin yayılması teorisine göre
sosyal sistemler ve iletişim kanalları (marka toplulukları gibi) kişilere sunulan bilgeleri
şekillendirerek yeni ürünün benimsenmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca Algesheimer
vd. (2005)’ne göre müşteriler marka toplulukları ile iletişim kurmakta ve bu etkileşim
onların satın alma niyet ve davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle müşterilerini,
oluşturdukları marka topluluğuna katılmalarını sağlayan örgütler rakiplerine göre ciddi
rekabet avantajı elde etmektedir. Marka topluluklarının müşteri çekme ve onlarla
uzun dönemli güçlü ilişkiler kurulmasında etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır
(Stokburger-Sauer, 2010). Thompson ve Sinha (2008)’ya göre üyelik ve marka
topluluğuna katılma kişiler arasında markaya karşı sadakat duygusunun oluşmasına
sebep olmaktadır. Bu sadakat ilgili markanın var olan ve pazara yeni sürülen
ürünlerini satın alma ihtimalini arttırmaktadır.
Tüketicinin yeni ürünler ile ilgili satın alma kararını etkileyen ve marka
topluluklarında etkin olan bir diğer kavram kulaktan kulağa iletişimdir. Sosyal
psikolojideki kişiler arası iletişimin gelişimi dikkate alındığında özellikle son dönemde
internet ve sosyal medya aracılığıyla yeni ürünler ile ilgili bilginin ve deneyimlerin
paylaşıldığı ortamlardaki yazılan mesajların ürün ve marka kullanımını ve başka
kişilere yapılacak bilgi aktarımını, dolayısıyla tüketici davranışlarını etkilemesi
mümkündür (Brown vd., 2007). Tüketim ile ilişkili sanal topluluklarda (marka
toplulukları gibi), benzer düşünce tarzına sahip kişilerin ürün veya marka ile ilgili satın
alma tavsiyesi veya şikâyet ya da beğenilerini sunduğu kulaktan kulağa iletişim ağları
gözlemlenmektedir (Kozinets, 1999; Hoffman ve Novak, 1996).
Pazarlama ve sosyal psikoloji alanında yapılan pek çok araştırmada
oluşturulan sosyal kimliklerin özellikle kulaktan kulağa iletişimin etkisiyle yeni ürün
benimseme davranışında önemli olduğu ifade edilmektedir (Thompson ve Sinha,
2008). Stern ve Gould (1988)’e göre ürün ve markaya dair kapsamlı bilgiye sahip
olan fikir liderleri kulaktan kulağa iletişimi kullanarak başkalarının tutum ve
davranışlarını etkileyebilmektedir. Çevrimiçi marka topluluklarında fikir liderliği ve
takipçiliği kavramlarının nasıl şekillendiği ve özellikle bu kişilerin yeni ürünler ile ilgili
paylaştıkları bilgilerin satın alma niyetine ve kulaktan kulağa iletişime etkisi bu
araştırmanın ana konusudur.
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Araştırma Modeli ve Hipotezler
Araştırmada ilk olarak pazarlama yazınında var olan bilgilerden yola çıkılarak
konunun yeni olmasının etkisiyle odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yazın
taraması ve nitel çalışma sonucunda araştırma modeli

(bkz. Şekil 1) ortaya

konmuştur. Önerilen model ile özellikle marka topluluklarında fikir liderlerinin yeni
ürün satın alma niyeti ve kulaktan kulağa iletişim üzerindeki rolünün incelenmesi
hedeflenmektedir.
Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırmanın hipotezleri ise aşağıda listelenmiştir.
H1a: Kişilik özellikleri fikir liderliği değişkeni marka topluluğu vaadini
açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H1b: Kişilik özellikleri fikir takipçiliği değişkeni marka topluluğu vaadini
açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H2: Marka ile özdeşleme, marka topluluğu vaadini açıklamada istatistiksel
olarak anlamlıdır.
H3: Marka topluluğu vaadi, yeni ürün satın alma niyetini açıklamada
istatistiksel olarak anlamlıdır.
H4: Marka topluluğu vaadi, kulaktan kulağa iletişimi açıklamada istatistiksel
olarak anlamlıdır.
H5: Yeni ürün satın alma ve kulaktan kulağa iletişim arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H6a: Kişilik özelliklerinden fikir liderliği değişkeni yeni ürün satın alma niyetini
açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
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H6b: Kişilik özelliklerinden fikir takipçiliği değişkeni yeni ürün satın alma
niyetini açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H7a: Kişilik özelliklerinden fikir liderliği değişkeni kulaktan kulağa iletişimi
açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H7b: Kişilik özelliklerinden fikir takipçiliği değişkeni kulaktan kulağa iletişimi
açıklamada istatistiksel olarak anlamlıdır.
H8: Marka ile özdeşleme, yeni ürün satın alma niyetini açıklamada
istatistiksel olarak anlamlıdır.
H9: Marka ile özdeşleme, kulaktan kulağa iletişimi açıklamada istatistiksel
olarak anlamlıdır.
Marka topluluğu vaadi (brand community commitment), bu alandaki
araştırmalarda öncüller ve davranışsal çıktılar arasındaki ara değişken olarak
kullanılmaktadır (Gruen vd., 2000; Kim vd., 2008b; McWilliam, 2000; Hur vd., 2011).
Kim vd. (2008b)’ne göre topluluk üyeleri arasında sosyal etkileşimin ve iletişimin
sonucu olarak ortak bir dil ve topluluk vaadi geliştirilmektedir. Marka topluluğu vaadi
değişkeni “Bu gruba aidiyet hissi duyarım.”, Bu gruptaki diğer üyelere gönülden
bağlılığım var.” ve “Bu grubun uzun dönemli başarısını önemserim.” gibi ifadeler ile
ölçülmektedir. Söz konusu çalışmada Kim vd. (2008b), Sung vd. (2010), Hur vd.
(2011)’nin araştırmalarındaki ölçütler uyarlanarak kullanılmaktadır.
Flynn vd. (1996) tarafından geliştirilen ve çevrimdışı topluluklar için kullanılan
fikir liderleri ve fikir takipçileri ölçütleri 5’li Likert ölçeği ile çalışmaya uyarlanmıştır.
Marka ile özdeşleşme (identification); kişinin kendisini markaya ait, onun bir parçası
olarak görmesi anlamına gelmektedir ve müşterinin marka topluluğu ile oluşturduğu
ilişkinin gücünü ifade etmektedir (Algesheimer vd., 2005). Bu durumda müşteri diğer
marka topluluğu üyeleri ile benzer olduğunu düşünmektedir. Bu araştırmada
Algesheimer vd., (2005) tarafından kullanılan ölçüte yer verilmiştir. Yeni ürün satın
alma niyeti ölçütleri Casaló vd. (2010), Park vd. (2007) ve Gewinner ve Bennett
(2008)’in çalışmalarından uyarlanmıştır. Kulaktan kulağa iletişimi ölçmek için ise Hur
vd. (2011)’nin çalışmasındaki ölçütler kullanılmıştır.
Araştırma Yöntemi
Pazarlama alanında çevrimiçi marka toplulukları ile ilgili yapılan çalışmalar
kısıtlı olduğundan bu nicel araştırma çevrimiçi marka topluluğunda fikir liderliği ve
yeni ürün satın alma niyetini etkileyen faktörleri ortaya koymak amacını taşımaktadır.
Bu bağlamda, bu çalışmada anket formu oluşturabilmek için var olan yazından
faydalanmanın yanı sıra odak grup çalışmaları yapılarak konunun daha kapsamlı ele
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alınması sağlanmıştır. Yapılan beş farklı odak grup çalışmalarında marka
topluluklarına üyeliklerin sosyal medya, özelikle Facebook ve Twitter üzerinden
gerçekleştiği saptanmıştır. Bu nedenle bu araştırmanın, sosyal medyayı aktif olarak
kullanan ve yakın zamanda pazara yeni bir akıllı telefon sunan bir firmaya
odaklanarak yürütülmesi tercih edilmiş ve böylelikle yeni ürün satın alma niyetinin ve
fikir liderliği kavramının daha somut olarak ölçülebilmesi amaçlanmıştır. Elektronik
sektöründe faaliyet gösteren bu firmanın resmi facebook sayfasında 675.000’den
fazla üye bulunmaktadır. Araştırmaya veri sağlayacak anket formu firma desteğiyle
ilgili sayfada yayımlanmış ve bir hafta içerisinde 186 üyeden yanıt alınmıştır. Elde
edilen veriler SPSS 18 programından faydalanılarak test edilerek yorumlanmıştır.
Bulgular
Tablo 1’de katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir, medeni ve öğrenim durumlarına
göre dağılımları görülmektedir.
Tablo 1. Örneklemin demografik özellikleri

Cinsiyet

n

Erkek

150

80,6

Evli

Kadın

36

19,4

Bekâr

n

%

17 ve altı

33

17,7

1000 TL ve daha az

26

14,0

18-24

40

21,5

1001-2000 TL

56

30,1

25-34

67

36,0

2001-3000 TL

48

25,8

35-44

30

16,1

3001-4000 TL

14

7,5

45 ve üstü

16

8,6

4001-5000 TL

19

10,2

Yaş

Eğitim Durumu

%

Medeni Durum

Gelir Durumu

n

%
70

37,6

116

62,4

n

%

n

%

5001 – 6000 TL

8

4,3

İlköğretim

22

11,8

6001 – 7000 TL

4

2,2

Lise

84

45,2

7001-8000 TL

0

0

Önlisans

29

15,6

8000 TL’den daha

11

5,9

fazla
Lisans

41

22,0

Lisansüstü

10

5,4

Örneklem NToplam: 186

Tablo 1’e göre, katılımcıların %80,6’sının erkek, yaklaşık %62’sinin bekâr
olduğu görülmektedir. Yaş grupları ve eğitim durumu açısından örneklemi
incelediğimizde %36 ile 25-34 yaş arasındakilerin en fazla orana sahip olduğu,

31
cevaplayıcıların yaklaşık %45’inin lise mezunu olduğu gözlenmektedir. Ayrıca,
katılımcıların yaklaşık %56’sı 1000 TL ve 3000 TL arasında aylık gelire sahip
olduklarını belirtmiştir.
Katılımcıların firma marka topluluğu sayfasının kullanımına ilişkin veriler
Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre, katılımcıların yaklaşık %59’unun firmanın
facebook sayfasını günde en az bir kere ziyaret ettiği gözlemlenmektedir. Ayrıca her
ziyarette harcanan süreler göz önüne alındığında, katılımcıların %57’sinin sitede 15
dakika ve daha az bir zaman geçirdiği görülmektedir.
Tablo 2. Firma marka topluluğu sayfasının kullanımı

Firmanın facebook sayfasını ziyaret

Her ziyarette harcanan zaman

etme sıklığı
n

%

7/24 kullanım

15

8,1

Günde birkaç kere

53

28,5

Günde bir kere

41

22,0

Haftada

48

25,8

15

8,1

İki haftada bir kere

8

4,3

Ayda bir kere

6

3,2

birkaç

n

%

107

57,5

16-30 dakika

61

32,8

31-45 dakika

10

5,4

46 dakika – 1 saat

2

1,1

1 saatten daha fazla

6

3,2

15 dakika ve daha az

kere
Haftada bir kere

Araştırma konusu olan marka topluluklarında yeni ürün satın alma niyetini
etkileyen değişkenleri saptamadan önce, modelde yer alan değişkenlere ayrı ayrı
faktör analizi yapılmıştır. Böylelikle ankette sorulan soruların ilgili kavramları ne kadar
açıkladıkları tespit edilmeye çalışılmış ve açıklayıcılığı az olan veya bulunmayan
ifadeler belirlenerek bunlar analizlere dâhil edilmemiştir. Ayrıca ölçeklerin varsa alt
boyutları bu aşamada ortaya konulmuştur.
Yapılan analizler sonucunda sadece fikir liderliği değişkeninin iki boyuttan
oluştuğu belirlenmiştir. Boyutlarda yer alan sorular incelendiğinde söz konusu
boyutların davranışa yönelik ve tutuma yönelik fikir liderliği şeklinde tanımlanabileceği
görülmektedir. Fikir liderliği dışında kalan diğer değişkenlerin tek boyuttan oluştuğu
ve güvenilirlik analizlerinde Cronbach  güvenilirlik değerlerinin 0,85’ten büyük
olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca Field (2000) KMO için alt sınırın 0,5 olduğunu
ifade etmesinden dolayı modelde yer alan diğer bir değişken olan “yeni ürün satın
alma niyeti için KMO=0,50 olduğundan faktör analizi uygulanmıştır. Araştırma
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modelinde yer alan tüm değişkenlere ait faktör analizleri sonuçları Tablo 3’te
gösterilmektedir.
Tablo 3. Değişkenlerin faktör analizi sonuçları
Faktör ismi

Faktör soruları

Faktör

Açıklanan

Güvenilirlik

yükleri

varyans (%)

()

56,704

0,920

18,974

0,822

79,227

0,912

Bu gruptaki tanıdığım üyeler onlara
daha önce söylediklerimi temel

0,823

alarak akıllı telefon tercihi yaparlar.
Fikir Liderliği
‘Davranış’

Diğer üyeleri beğendiğim akıllı
telefonu almaları konusunda

0,935

sıklıkla ikna ederim.
Bu gruptaki üyelerin akıllı telefonlar
ile ilgili düşüncelerini sıklıkla

0,934

etkilerim
Bu gruptaki diğer üyeler kendileri

0,754

için akıllı telefon satın almadan
önce benim fikrimi nadiren sorarlar.
Akıllı telefonlar ile ilgili fikirlerim bu

0,749

gruptaki diğer üyeler tarafından
Fikir Liderliği
‘Tutum’

dikkate alınmıyormuş gibi
hissederim.
Bu gruptaki diğer üyeler, benim

0,724

akıllı telefonlar ile ilgili yetersiz bir
bilgi kaynağı olduğumu düşünürler.
Diğer üyeler yeni bir akıllı telefon

0,841

seçerken tavsiye için bana
danışmazlar.
2

(KMO= 0,814 , χ

Bartlett test =

843,604 (21). p= 0,000)

Akıllı telefon almadan önce bu
gruptaki diğer üyelerin fikirlerini

0,924

almayı severim.
Akıllı telefon satın almayı
düşündüğümde bu gruptaki diğer
üyelere tavsiye almak için
Fikir

danışırım.

Takipçiliği

Bu gruptaki diğer üyelerin akıllı

0,902

telefon ile ilgili fikirlerini aldıktan
sonra o ürünü satın alma

0,884

konusunda kendimi daha rahat
hissederim.
Diğer üyeler akıllı telefon seçim
kararımı etkiler.
2

(KMO= 0, 828 , χ

Bartlett test =

520,388 (6). p= 0,000)

0,849
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Faktör ismi

Faktör soruları
Bu grubun üyeleri ile benzer özellikler
gösterdiğimi düşünürüm.

Faktör
yükleri

Açıklanan
varyans
(%)

Güvenilir
lik ()

0,905

Eğer bu gruptaki üyeler bir şeyler
yapmayı planladılarsa, bunun “onlar”
tarafından değil, “biz” olarak
Marka

yapılacağını düşünürüm.

Topluluğu ile

Bu gruptaki diğer üyeler ile aramdaki

Özdeşleşme

arkadaşlık bana çok şey ifade eder.
Kendimi “firmanın” facebook grubunun
bir parçası olarak görürüm.
Bu gruba çok bağlıyım.
Bu grubun diğer üyeleri ile aynı
amaçları paylaştığımızı düşünürüm.
2

(KMO= 0, 879 , χ

Bartlett test =

Bu grubu sürekli ziyaret edeceğimi
düşünürüm.
Bu grubun uzun dönemli başarısını
önemserim.

0,933

69,492

0,944

92,221

0,909

72,954

0,869

0,849
0,835

0,917
0,878
0,850
0,849

Bu gruba aidiyet hissi duyarım.

0,846

düşünürüm.

Vaadi

75,081

0,850

Bu grubun aktif bir üyesiyim.
Bu grup üzerinden bilgi toplayacağımı

Topluluğu

0,878

908,597 (15). p= 0,000)

Bu gruba üye olmaktan gurur duyarım.

Marka

0,880

Bu gruptaki etkinliklere sürekli olarak
katılacağımı düşünürüm.

0,812
0,790

Bu gruptaki diğer üyeler ile fikir
alışverişinde bulunmanın önemli

0,775

olduğunu düşünürüm.
Bu gruptaki diğer üyelere gönülden
bağlılığım var.
2

(KMO= 0, 920 , χ

Bartlett test =

229,083 (1). p= 0,000)

Yakın zamanda “A ürünü”nü satın

Yeni Ürün

alacağım.

Satın Alma

Yakın tarihte “A ürünü”nü satın almayı

Niyeti

0,773

0,960
0,960

düşünürüm.
2

(KMO= 0,500, χ

Bartlett test =

1458,508 (36). p= 0,000)

“A ürünü”nü başkalarına öneririm.

0,910

Başkalarına sıklıkla “A ürünü”nden

0,900

Kulaktan

bahsederim.

Kulağa

“A ürünü” ile ilgili bu grubun sayfasında

İletişim

olumlu görüşlerimi yazarım.
Başkalarına bu gruba üye olmalarını
öneririm.
2

(KMO= 0,793 , χ

Bartlett test =

429,393 (6). p= 0,000)

0,856
0,739
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Kişilik özelliklerinden fikir liderliği ve fikir takipçiliği bağımsız değişkenler
olarak ele alındığında marka topluluklarındaki etkisini incelemek için çoklu regresyon
analizi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir. Marka topluluğu
vaadi bağımlı değişken olarak ele alındığında, tutuma yönelik fikir liderliğinin bu
bağımlı değişkeni açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Fakat
davranışa yönelik fikir liderliği ve fikir takipçiliği değişkenlerinin marka topluluğu
vaadini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya konmaktadır. Dolayısıyla
H1b kabul edilmektedir. Kişilik özellikleri değişkenlerinin tamamının yeni ürün satın
alma ve kulaktan kulağa iletişim değişkenlerini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı
olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak H6a, H6b, H7a ve H7b hipotezleri kabul
edilmektedir.
Tablo 4. Çoklu regresyon analizi sonuçları
Marka Topluluğu
Vaadi
Bağımsız

Yeni Ürün Satın

Kulaktan Kulağa

Alma Niyeti
Beta

P

İletişim

Beta

P

Beta

P

Fikir Takipçiliği

0,424

0,000

0,175

0,045

0,393

0,000

Fikir Liderliği

0,319

0,000

0,336

0,000

0,314

0,000

0,127

0,064

0,245

0,004

0,206

0,008

Değişkenler

‘Davranış’
Fikir Liderliği
‘Tutum’
2

R : 0,431

2

R :0,140

2

R : 0,283

Marka topluluğu ile özdeşleşme bağımsız değişken olarak ele alındığında,
marka topluluklarındaki etkisini incelemek için regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz
sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir. Marka topluluğu ile özdeşleşmenin, marka
topluluğu vaadini açıklamada istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya konmaktadır.
Dolayısıyla H2 kabul edilmektedir. Söz konusu değişkenin yeni ürün satın alma
niyetini açıklamada anlamlı olduğu, fakat bu ilişkinin gücünün çok zayıf olduğu
görülmektedir. Ayrıca, marka topluluklarında kulaktan kulağa iletişimi açıklamada, bu
topluluk ile özdeşleşmenin anlamlı olduğu analizler sonucunda saptanmıştır. Sonuç
olarak H8 ve H9 hipotezleri kabul edilmiştir.
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Tablo 5. Regresyon analizi sonuçları (bağımsız değişken: marka topluluğu ile
özdeşleşme)

Bağımsız
Değişken
Marka topluluğu ile
özdeşleşme

Marka Topluluğu

Yeni Ürün Satın

Kulaktan Kulağa

Vaadi

Alma Niyeti

İletişim

Beta

t

0,729

p

Beta

14,463 0,000 0,279

2

R : 0,532 F=209,185

t

3,942

p

Beta

0,000 0,521

2

R : 0,078 F=15,538

t

p

8,271

0,000

2

R : 0,271 F=68,412

Marka topluluğu vaadi bağımsız değişken olarak ele alındığında marka
topluluklarındaki etkisini incelemek için regresyon analizi uygulanmıştır (Tablo 6).
Marka topluluğu vaadinin yeni ürün satın alma niyetini açıklamada anlamlı olduğu,
fakat bu ilişkinin gücünün çok zayıf olduğu ortaya konulmaktadır. Ayrıca marka
topluluklarında kulaktan kulağa iletişimi açıklamada bu değişkenin anlamlı olduğu
analizler sonucunda elde edilmiştir. Dolayısıyla H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo 6. Regresyon analizi sonuçları (bağımsız değişken: marka topluluğu vaadi )
Yeni Ürün Satın Alma Niyeti
Bağımsız
Değişken
Marka Topluluğu
Vaadi

Kulaktan Kulağa İletişim

Beta

T

p

Beta

T

p

0,274

3,861

0,000

0,561

9,181

0,000

2

R : 0,075 ; F= 14,906

2

R : 0,314 ; F= 84,298

Araştırmada marka topluluklarında yeni ürün satın alma niyeti ile kulaktan
kulağa iletişim arasındaki ilişkiyi sınamak için korelasyon testi uygulanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre 0,01 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü ilişki saptanmıştır (r=0,580;
p= 0,000). Bu nedenle H5 hipotezi kabul edilmiştir.
Değerlendirme ve Sonuç
Çalışmada kullanılan örneklemin cinsiyet dağılımı (%80,6 erkek ve %19,4
kadın) göz önünde bulundurulduğunda ilk bakışta örneklem dağılımının dengeli
olmadığı düşünülebilir. Ancak Türkiye’de facebook kullanıcıları incelendiğinde
kullanıcı profilinin %63 erkek ve %37 kadın olduğu belirtilmektedir (Socialbakers
Raporu, 2012). Ayrıca, verilerin toplandığı marka topluluğunun ait olduğu firmanın
elektronik cihaz sektöründe yer aldığı düşünüldüğünde, örneklemdeki cinsiyet
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oranlarının ilgili marka topluluğunu temsil etmekte sağlıksız olmadığı sonucuna
varılabilir.
Çalışmada gerçekleştirilen faktör analizi ve güvenilirlik testleri sonucunda
elde edilen önemli bir bulgu fikir liderliği ve fikir takipçiliği kavramları için Flynn vd.
(1996) tarafından geliştirilen ölçeğin çevrimiçi marka topluluklarında da söz konusu
kavramlarını açıklamada kullanılabileceğinin saptanmasıdır.
Bu araştırma, ilgili alanda daha önce değinilmeyen fikir liderliği ve fikir
takipçiliği kavramlarının etkileşimini açıklamaya ve çevrimiçi marka topluluğundaki
üyelerin yeni ürüne yönelik satın alma niyetlerini ve kulaktan kulağa iletişime etkisini
belirlemeye imkân vermektedir.

Araştırma sonucunda fikir liderliği ve fikir

takipçiliğinin, marka topluluklarında önemli bir kavram olan ve o topluluğa duyulan
bağlılığı ve aidiyeti ifade eden marka topluluğu vaadini açıklamada etkili olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Özellikle fikir takipçiliğinin bu değişken ile daha fazla ilişkisi
bulunurken başkalarının davranışını değiştirmeye yönelik gerçekleştirilen fikir
liderliğinin daha az açıklayıcı olduğu ortaya çıkmaktadır.
Çevrimdışı ortamlar için yapılan çalışmalarda fikir liderlerinin diğer
tüketicilerin yeni ürünler için satın alma kararı vermesinde önemli katkılar sağladığı
saptanmıştır (Engel vd., 1990; Rogers, 2003). Çevrimiçi ortamlara odaklanan bu
araştırmada daha önceki çalışmalar ile benzer sonuçlar elde edilmektedir. Fikir
liderliği ve fikir takipçiliğinin sadece yeni ürün satın alma niyetini değil, aynı zamanda
kulaktan kulağa iletişimi de etkilediği bulunmuştur.
Araştırma modelinde yer alan ve marka topluluklarında ilişkinin gücünün
temsil ettiği için kritik öneme sahip olan marka topluluğu ile özdeşleşme kavramının
geçmiş çalışmalar (Bergami ve Bagozzi 2000; Bagozzi ve Dholakia 2006) ile uyumlu
olarak marka topluluğu vaadini çok yüksek bir düzeyde etkilediği sonucu ortaya
koyulmaktadır. Sosyal kimlik teorisine göre kişiler özdeşleştikleri bir gruba aidiyet
duymakta ve o topluluğu desteklemektedirler (Kim vd., 2008b). Bu bağlamda,
araştırmada topluluk ile özdeşleşen kişilerin kulaktan kulağa iletişimi gerçekleştirdiği
analizlerden elde edilen önemli bir sonuçtur. Ancak,

marka topluluğu ile

özdeşleşmenin yeni ürün satın alma niyetine etkisi anlamlı çıkmakla birlikte bu etki
zayıf olarak kendini göstermektedir.
Araştırma sonucunda, marka topluluğu vaadinin yeni ürün satın alma
niyetine etkisi anlamlı çıkmasına rağmen bu etkinin zayıf olduğu ortaya konmaktadır.
Fakat kulaktan kulağa iletişime olan etkisinin daha güçlü olduğu gözlenmektedir.
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Daha önceki çalışmalarda marka topluluğu vaadi kavramının olumlu davranışsal
çıktıları etkilediği sonucu görülmektedir (Kim vd., 2008b). Dolayısıyla marka topluluğu
vaadinin, niyetten ziyade davranışsal çıktıları daha fazla etkilediği sonucuna
varılabilmektedir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuca göre, geçmiş çalışmalar ile uyumlu
olarak (örn.; Brown vd., 2007; Kozinets, 1999; Hoffman ve Novak, 1996) çevrimiçi
marka topluluklarında da yeni ürün satın alma niyeti kulaktan kulağa iletişim ile
ilişkilidir.
Kısıtlar ve Öneriler
Bu çalışmanın sadece sosyal medyada faaliyet gösteren tek bir marka
topluluğu üyelerine uygulanması ve bu marka topluluğuna ve pazara sunduğu yeni
ürüne dayanarak anketin cevaplanmasının talep edilmesi çalışmanın kısıtı olarak
ifade edilebilir. Sonuçların genelleştirilebilmesi için farklı sektörlerde yer alan ve farklı
sosyal medya araçları veya diğer sanal platformlar üzerindeki gruplarda analizlerin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular çevrimiçi marka topluluğu kanalını
kullanarak yeni ürünlerin başarısızlık riskini en aza indirmek isteyen pazarlama
yöneticilerine pek çok açıdan faydalı olmaktadır. İlk olarak çevrimiçi marka
topluluklarında bulunan marka topluluğu özdeşleşmesi ve marka topluluğu vaadi gibi
duygusal değişkenlerin yeni ürün satın alma ve kulaktan kulağa iletişimi etkilediği
saptanmaktadır. Bu nedenle rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar tüketicileri
ile uzun vadeli ve güçlü bir ilişki kurmak için kendi çevrimiçi marka topluluklarını
oluşturmaya karar verdiklerinde etkili bir pazarlama stratejisi geliştirmelidir. Çevrimiçi
marka topluğundaki gerek fikir lideri gerekse fikir takipçisi olarak davranan
tüketicilerin yeni ürünlere karşı satın alma niyetini etkilemede ve kulaktan kulağa
iletişimde önemli oldukları gerçeğinden hareketle işletmeler her iki şekilde hareket
eden tüketici gruplarını önemsemeli ve uygulamalarında yer vermelidirler.
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ÖZET
Bu araştırma, lojistik sektörü hakkında önemli bir veri bankası konumunda
olan Uluslararası Nakliyeciler Derneği bünyesinde Antalya, Isparta ve Burdur illerinde
faaliyet gösteren lojistik işletmelerde, satış gücüne yönelik kurum içi ve kurum dışı
lojistik eğitim uygulamalarının işletmelerin satış faaliyetleri üzerine etkisini nitel
yaklaşım çerçevesinde incelemektedir. Bu kapsamda öncelikle kartopu örnekleme
yöntemi yardımıyla Antalya, Isparta ve Burdur bölgesinde bulunan on lojistik
işletmeye ait bilgiler elde edilerek bu bilgiler Uluslararası Nakliyeciler Derneği
kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmış ve söz konusu on lojistik işletmenin genel
müdürleriyle derinliğine mülakat yapılarak görüşme soruları yardımıyla bilgiler
alınmıştır. Çalışma içerisinde kurum içi/dışı eğitimlerin yapılma sıklığı, satış
müdürlerinin lojistik eğitim düzeyi, kurum içi/dışı eğitim uygulamalarının şirket satış
faaliyetlerine

ve

müşteri

memnuniyet

düzeyine

etkileri

niteliksel

yaklaşım

çerçevesinde ortaya konmuştur. Çalışmanın sonucunda Antalya, Isparta ve Burdur
bölgesinde incelenen on adet lojistik işletmenin yalnızca bir tanesinde ayrı bir satış
bölümü ve bu satış bölümüne ilişkin eğitim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir.
Ayrı satış bölümüne sahip olmayan işletmelerde durumun bu şekilde olmasının
nedenleri arasında aile şirket yapısına sahip olmaları, güven sorunu ve sınırlı müşteri
kapasitesi gibi nedenler yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kurum Dışı Eğitim, Kurum İçi Eğitim, Lojistik İşletmeler,
Satış Faaliyetleri
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THE EFFECTS OF LOGISTICS TRAINING APPLICATIONS
FOR SALES FORCE ON SALES ACTIVITIES IN LOGISTICS
COMPANIES : A QUALITATIVE RESEARCH

ABSTRACT
In this study, the effects of in-house and external logistics training
applications geared for salesforce of logistics companies located in Antalya, Isparta
and Burdur,over sales activities are examined by adopting a qualitative approach.
Within this scope, first, the data is derived by using “Snowball Sampling Method” and
these are compared and verified with the records of International Transporters’
Association. Then, Deep-interview method was utilized subjecting general managers
of 10 logistics companies. Depending on the findings, frequency of in-house and
external sales training activities, degree of logistical education of managers, the
effects of in-house and external sales training applications on company sales
activities and customer satisfaction topics were analysed. As the results of this study
it was found that only one of the logistics companies have separate “sales
department” and provide sales training activities. The reasons for lack of a separate
sales department in other logistics companies are; family-ownership, trust issues and
limited customer capacity.
Keywords: External Training, In-house Training, Logistics Companies, Sales
Activities
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GİRİŞ
Gelişen dünyanın yoğun rekabet ortamında, günümüz isletmeleri, güçlü
olmak ve rekabet eder hale gelebilmek için çeşitli yollar aramak zorunda kalmışlardır.
Dolayısıyla eğitim ve insana yatırım özellikle son yıllarda gittikçe ön plana çıkmış ve
kuruluşlar rekabet güçlerini arttırmak için bu konuya yönelmişlerdir. Eğitim ve
geliştirme yoluyla personelin entelektüel sermaye haline dönüştürülmesi ve bu
sermayeden yararlanarak is süreçlerinin geliştirilmesi, isletmeler için en az teknolojik
yatırımlar kadar önem arz eden bir hal almıştır (Kurt 2007:7). İşletmelerin yalnızca
ürün ve hizmet üreten bir yapıdan ziyade ürettiğini satabilen, başkalarına etkin bir
şekilde ulaştırabilen yapıya sahip olması rekabetin gerektirdiği bir unsur olarak kişisel
satış kavramının gelişmesine katkıda bulunmaktadır (Roman et.al. 2007:1). Bu
gerçek doğrultusunda işletmeler, tüm bölümler bazında çalışanlarına sorumlu
oldukları alanlarla ilgili kurum içi ve kurum dışı eğitim hizmeti vermeye/almaya
başlamışlardır. Eğitim faaliyetleri, personelin eski yeteneklerini günün koşullarına
uygun duruma getirebileceği gibi onların yeni bilgiler kazanmalarını ve yeni beceriler
geliştirmelerini olanaklı kılar. Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesi, makineleşme
ve otomasyonun artan kullanımı, eğitimin önemini günümüzde daha da arttırmaktadır
(Doğan 2007:231).
Çalışmanın ilk kısmında kurum içi ve kurum dışı eğitim ile lojistik
işletmelerde satış gücü eğitim faaliyetleri konusunda açıklamalara yer verilirken; ikinci
kısımda Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ne bağlı olarak Antalya, Isparta ve Burdur
bölgelerinde faaliyet gösteren 10 lojistik işletmenin satış gücü eğitim faaliyetlerine
yönelik araştırma yer almaktadır.
1. KURUM İÇİ VE KURUM DIŞI EĞİTİM
Personel geliştirme ve eğitme programları gerek yönetici ve gerekse
yönetilen durumundaki tüm çalışanların eğitilmesini içerir. Eğitim işlevi, iş görenlerin
kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlamanın yanı sıra örgütsel etkinliğin arttırılmasına
da katkıda bulunur (Doğan, 2007:231).
Kurum içi eğitim, çoğu zaman işletme yetkilileri veya işletmenin kendi eğitim
birimi tarafından verilen çeşitli alanlardaki eğitimleri kapsarken; kurum dışı eğitim,
çalışanın görev yaptığı kurum dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla
sorumlu olduğu alanlarda aldığı eğitim hizmetini kapsamaktadır.
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Tablo.1: Hizmet İçi Eğitim Türleri Sınıflandırması

HİZMET İÇİ EĞİTİM TÜRLERİ
Uygulama
Uygulama Evrelerine Göre Eğitim Türleri

Hizmete
Yeni
Giren
Personel
Düzenlenen Eğitim (Stajyerlik Eğitimi)

Zamanına Göre
Eğitim Türleri

Uygulama Yerine
Göre Eğitim Türleri

için

İş Başında Hizmet
İçi Eğitim

Kurum İçinde
Hizmet İçi Eğitim

Çalışmakta Olan Personel İçin Yapılan
Eğitim (Geliştirme Eğitimi)

İş Dışında Hizmet
İçi Eğitim

Kurum Dışında
Hizmet İçi Eğitim

Kurumda Görevi Değiştirilecek Personel
İçin Yapılan Eğitim (Yükseltme Eğitimi)
Üst Kademelere Yükseltilecek Personel İçin
Eğitim (Alan Değiştirme Eğitimi)
(Kaynak: Emine Yıldız (2009), Kamu Örgütlerinde Hizmet İçi Eğitimin Öğrenen Örgüte Katkısı
(Öğrenen Örgüt Açısından Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Bir Alan Araştırması), Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Hizmet içi eğitim, özel ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, belirli bir maaş veya
ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili gerekli
bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak üzere yapılan eğitimdir (Osma,
2007:4). Kurum içi eğitim, genellikle kuruma özgü sorunların tartışıldığı ve personelin
bu sorunların çözümü doğrultusunda yetiştirildiği, iş dışında düzenlenen eğitim
çalışmalarıdır. Her şeyden önce, kurumun problemleri konusunda en çok bilgi sahibi
kimselerin o kurumun üyeleri olması sorunu çözmede önemli etkendir. Ayrıca kurum
içinde yapılacak eğitim çalışmaları ile personel iş saatlerinden birkaç saat ayırarak
eğitime katılacakları için personel açısından güdüleyici olabilir. Böylelikle alınan
eğitim ucuz olacağından örgüt açısından da maliyet açısından faydalı olabilir (Yıldız,
2009: 87). Yapılan eğitim çalışmalarının amaçları arasında; yeni iş görenleri işe
alıştırmak, çalışanların başarısını arttırma, aynı başarı düzeyini sürekli kılmak ve
insan kaynağını yeni işlere hazırlamak olarak sayılabilmektedir (Osma 2007:14).
Kurum içi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra işletmelerde kurum dışı eğitim
faaliyetleri de önemlidir. Kurum dışında yapılan çalışmalarda kurum içindekinin
tersine çeşitli kurumlardan gelen bireylerin oluşturduğu çok türden gruplar söz
konusu olacaktır. Böyle gruplarda bilgi, beceri ve tecrübeleri karşılıklı olarak tartışma
olanağı bulacak olan personelin ufkunu genişletme olanağı doğar (Yıldız 2009:87).
Eğitimin etkinliği ve ekonomik yönü değerlendirilerek kurum içinde veya
kurum dışında yapılmasına karar verilir. Personelin kurum dışında eğitim görmesinin
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en büyük yararı
katılımcıların

ortam değişikliğinin,

olmasının

ve

kurum

eğitim

dışından

ortamında farklı kurumlardan
eğitimcilerin

personelin

hem

motivasyonunu arttırması hem de yeni fikirlere ve farklı deneyimlere sahip kişilerle
bilgi paylaşımı yoluna gidebilmesine olanak tanımasıdır (Kurt 2007: 9).
Eğitim ihtiyaçlarının etkin bir şekilde tespit edilebilmesi için işletmede
organizasyonel analiz, iş analizi ve kişi analizi yapılması gereklidir. Organizasyonel
analiz, işletmenin kaynak ve kabiliyetlerinin analiz edilerek, kurumun bir bütün olarak
incelenmesini, misyon, amaç ve stratejiler ile işletmenin dış çevresinin incelenmesini
kapsamaktadır. Bu şekilde işletmenin gelecekteki ihtiyaçları ve bu bağlamda
personelin hangi konularda ne şekilde eğitilmesi gerektiğine ilişkin konular açıkça
belirlenebilmektedir. İş analizi kapsamında, personelin sahip sorumlu olduğu iş
çerçevesinde sahip olması gereken bilgi,
belirlenmesidir.

İş

analizi,

eğitimin

beceri ve kabiliyet

içeriğinin,

kapsamının

ve

özelliklerinin
boyutunun

belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kişi analizi ise; Kimin eğitime ihtiyacının
olduğunu belirlemeye yardım eder. Kişi analizi, performans düşüklüğünün bilgi,
ustalık, beceri, yetenek eksikliğinden mi, yoksa motivasyonel veya iş tasarımı
probleminden mi kaynaklandığını; kimin eğitime ihtiyacı olduğunu ve personelin bu
görevleri tamamlayabilmeleri için eğitimde ağırlık verilmesi gereken bilgi, ustalık ve
davranışların belirlenmesini içerir (Kurt, 2007: 14). Çağımızda hizmet içi eğitime
gereklilik duymayan, bu tür eğitimi yapmayan kuruluş yok gibidir. Kamu ve özel
kesimlerdeki kuruluşlar hizmet içi eğitim için oldukça yüklü bütçeler yapmaktadırlar
(Osma 2007:5).
2.

İşletmelerde Satış Gücüne Yönelik Eğitim Faaliyetleri

Müşterilerin gelişen teknoloji sonucunda artan beklentileri ve satış
elemanlarının buna uygun olarak satış yapabilme kabiliyetlerine sahip olabilmeleri
önem arz etmektedir (Roman vd., 2002:1). Satış gücü elemanlarının işletme satış
performansına

olan

etkilerinin

ölçümü

ve

değerlendirilmesi

gerekmektedir.

Çalışanların satış konusundaki bilgi düzeyleri ve sahip oldukları yetenekler, satış
performansı üzerinde etkilidir (Piercy vd., 1998). Dünyada önemi gittikçe artan lojistik
sektörü çerçevesinde lojistik işletmelerde üretilen lojistik hizmetlerin başarılı satış
ekipleri sayesinde müşterilere ulaştırılması, başarılı bir pazarlama ve satış
yönetiminin birlikte entegre kullanımı ile mümkün hale gelmektedir (Emerson vd.,
1996:1).
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Tablo.2: Lojistik İşletmelerde Müşteri Memnuniyeti (Mentzer,Gomes ve Krapfel)

Fiziksel Dağıtım Hizmeti Faaliyetleri Uygunluk
Sipariş karş ılama oranı

Müşte ri Hizme ti

Pazarlama Hizmeti Faaliyetleri

Müşterilerin Fiziksel Dağıtım
Hizmeti Performansı
Algılaması

Uygunluk

Minimum s ipariş karş ılayamama oranı

Sipariş karş ılama oranı
Minimum sipariş karşılayamama
oranı

Doğru sipariş lerin gönderimi

Doğru s iparişlerin gönderimi

Zamanında Tes limat/Dağıtım

Zamanında Te slimat/Dağıtım

Tutarlı s ipariş döngü s üres i

Tutarlı sipariş döngü s üresi

Ortalama s ipariş döngü süres i

Ortalama s ipariş döngü s üresi

Söz verilen s aatte teslimat

Söz verilen saatte tes limat

Dağıtım Kalite si

Dağıtım Kalite si

Dağıtılan ürünlerin fiziksel durumu

Dağıtılan ürünlerin fiziks el durumu

Doğru ürünlerin dağıtımı

Doğru ürünlerin dağıtımı

Taş ıyıcıya duyulan güven
Dağıtım es nasında taşıyıcıyla iş birliği

Taşıyıcıya duyulan güven
Dağıtım es nas ında taş ıyıcıyla iş
birliği

İle tişim

İle tiş im

Sipariş alındığında dağıtıma bilgisi verilmes i
Sipariş alındığında stok elveriş liliğine dair
bilgi verilmesi
İptal ve gecikmeler ile ilgili önceden bilgi
verilmes i

Sipariş alındığında dağıtıma bilgis i
verilmesi
Sipariş alındığında s tok
elverişliliğine dair bilgi verilmes i
İptal ve gecikmeler ile ilgili önceden
bilgi verilmes i

Ürün Kalites i

Ürün Kalite si

Ürünün üreticinin belirli taleplerini karş ılaması

Ürünün üreticinin belirli taleplerini
karşılamas ı

Toplam ürün kalitesi

Toplam ürün kalites i

Düş ük has arlı ürün oranı

Düşük hasarlı ürün oranı

Ürün De ste ği

Ürün De steği

Satış tems ilcilerinin yetki ve kapasitesi
Satış tems ilcileri tarafından verilen bilgilerin
güvenilirliği

Satış temsilcilerinin yetki ve
kapas ites i
Satış temsilcileri tarafından verilen
bilgilerin güvenilirliği

Satış tems ilcilerinin teknik bilgis i
Müş teri hizmetleri tems ilcileri aras ında
entegrasyon

Müş teri hizmetleri tems ilcilerinin teknik bilgis i
Müş teri hizmetleri tems ilcilerinin yetki ve
kapasitesi

Satış temsilcilerinin teknik bilgis i
Müşteri hizmetleri temsilcileri
arasında entegrasyon
Müşteri hizmetleri temsilcileri
tarafından verilen bilgilerin
güvenilirliği
Müşteri hizmetleri temsilcilerinin
teknik bilgisi
Müşteri hizmetleri temsilcilerinin
yetki ve kapasites i

Fiyatlandırma Politikası

Fiyatlandırma Politikası

Tatmin edici indirim düzeyleri

Tatmin edici indirim düzeyleri

Satış koşulları

Satış koş ulları

Vade uzatımı konus unda es neklik

Vade uzatımı konusunda esneklik

Garanti

Garanti

Firmanın satmış olduğu ürünün arkas ında
durmas ı

Firmanın s atmış olduğu ürünün
arkas ında durmas ı
Tedarikçiden ürünlerin geri dönüş
politikası
Şikayetler karş ısında yapılan
faaliyetler
Ürünle ilgili problemlere yönelik
çözümleyici yanıtlar

Müş teri hizmetleri tems ilcileri tarafından
verilen bilgilerin güvenilirliği

Tedarikçiden ürünlerin geri dönüş politikas ı
Şikayetler karşıs ında yapılan faaliyetler
Ürünle ilgili problemlere yönelik çözümleyici
yanıtlar

Lojistik Te darikçi B ölge si

Be klentile r

Müşte ri Tatmini

Be klentile r

Müşterilerin Pazarlama
Hizmet Performansı
Algılaması

Müş teri Bölge si

(Kaynak: Emerson vd.,1996:4)

Yukarıdaki modelde fiziksel dağıtım ve pazarlama hizmet faaliyet
performanslarının müşterinin algısı perspektifinden durumu gösterilmektedir. Önemli
olan, lojistik işletmenin satış anlamında ne sunduğu değil; müşterinin lojistik
işletmeden ne beklediğinin algılanarak buna göre hizmet sunum şeklinin
belirlenmesidir. Dolayısıyla satış gücünün burada müşteri beklentilerini doğru
algılayacak ve olaylara müşteri açısından bakabilecek şekilde eğitilmesi önem arz
etmektedir.
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Şekil.1: Satış Gücü Eğitim Faaliyetlerinin Etkisi

Satış

Satış Gücü

Eğitimi

Satış Gücü
Etkinliği

Satış Gücü Müşteri

(Kaynak: Roman v.d, 1996:2).

Roman, Ruiz ve Munuera’nın kurmuş olduğu modelde satış temcilcilerinin ve
dolayısıyla satış gücünün eğitimi satış performansını etkilemekte ve bu etki satış
gücünün etkinliğini belirlemektedir. Satış gücünün eğitimi yardımıyla satış gücü ve
işletme müşterileri arasında uyum söz konusu olmaktadır. Bu durumda Emerson ve
Grimm’in yapmış olduğu çalışma (1996) desteklenmekte ve satış gücü eğitiminin
müşteri tatmin düzeyi üzerinde olumlu bir etki yarattığı ortaya çıkmaktadır. Roman,
Ruiz ve Munuera’ya göre satış gücü eğitimleri, hangi tür eğitimlere ihtiyaç
duyulduğunun ve amaçların belirlendiği “değerlendirme aşaması”, eğitim verecek ve
verilecek olan kişilerin seçimi, program içeriğinin ve eğitim olanaklarının belirlendiği
“eğitim aşaması” ve son olarak eğitim sonrasında eğitim programının etkinliğinin
ölçüldüğü “değerlendirme aşaması” olarak üç aşamayı içerisinde barındırmaktadır.
Eğitim ihtiyacının hangi konularda olduğunun belirlenmesi aşamasında satış
elemanlarının sorumlu olduklarını alanla ilgili hangi eksikliklerinin olduğunun önceden
bilinmesi önemlidir. Yine aynı şekilde başarılı bir satış gücü eğitimi için ihtiyaçların
belirlenmesinin ardından spesifik olarak ne tür eğitim uygulamalarının ne şekilde
yapılacağının belirlenmesi ve sonuç olarak da yapılacak olan eğitim faaliyetlerinin
sonucunda gerekli değerlendirmelerin yapılması önem taşımaktadır (Attian vd. 2008:
4). Tüm bu aşamaları içerecek şekilde yapılan satış gücü eğitimlerinde temel amaç;
satış performansının arttırılarak müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasının
sağlanması ve bu sayede işletmenin mikro ölçekte kendi ülke ve bölgesindeki; makro
ölçekte ise küresel pazarlardaki payının arttırılmasıdır.

Satış gücü eğitimleri,

planlanmış bir program olup; satış temsilcilerinin bilgi, yetenek, davranış ve tutumları
üzerinde etki yaratmaktadır. Günümüzde satış gücü eğitimleri, satış elemanlarının
efektif satış konusundaki yeteneklerini ve kapasitelerini geliştirmekte ve söz konusu
eğitimler yaygın olarak; ürün bilgisi, işletme bilgisi, piyasa farkındalığı ve satış
teknikleri gibi konularda yapılmaktadır (Ural 2008:2).
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Tablo.3: Literatürde Global Satış Gücü Eğitim Faaliyetlerinin Amaçları
Yazar/Yıl

Roman ve Ruiz, 2003

Jantan ve Honeycutt, 2002
Honeycutt vd., 2001
Keater, 1994
Shipley, 1984; Ford, 1984;
Cavusgil, 1990; Liu, 1996
Anonymous, 1995
Chonko, Tanner & Smith,
1991; Chonko, Tanner, &
Weeks,1993; Erffmeyer et
al., 1993
Graham, Kim, Lin ve
Robinson, 1988; Ford, 1984;
Hill ve Allaway, 1993

Satış Gücü Eğitim Faaliyetlerinin Amacı
Satış gücü pazarlık kabiliyetlerinin geliştirilerek daha başarılı satış temsilcilerinin ortaya
çıkarılması, küçük ve orta ölçekli Avrupa işletmeleriyle uzun dönemli ilişkilerin
kurulması
Yerel firmalar için satış gücü eğitim maliyetlerinin düşürmek, global firmalar üzerinde
satış gücü kontrolünü geliştirmek, Malezya'daki yerel ve globak ölçekteki firmaların
müşterileriyle olan ilişkilerini ve zaman yönetimini geliştirmek.
Satış gücü morali, satış rotalama, satış teknikleri, Pazar payı, satış hacmi ile Mısır'daki
ve global piyasalardaki rekabetçi pozisyonı geliştirmek.
Ürünlerin, satış biçimlerinin, kültürler arası tekniklerin belirlenmesi ve satış gücü
elemanlarının diğer partnet firmalar hakkındaki bilgi düzeylerinin arttırılması.
Satış gücü devir hızının düşürülerek satış temsilcilerinin motivasyonunun arttırılması.
Partner ve diğer alt firmalar ile satış politikaları ile ilgili iletişim akışının geliştirilmesi.

Müşteri bilgi sistemi ve veritabanı oluşturmak ve bunu Pazar uyum çalışmaları ile diğer
partner işletmelere yaymak.
Satış temsilcilerinin pazarlık yeteneklerini geliştirmek, uzun dönemli sürdürülebilir ilişki
kurabilmeleri konusunda eğitmek ve performansın kalitatif ve kantitatif ölçülerle
değerlendirilmesine yardımcı olmak.

(Kaynak: Attian vd.,2008: 6)

Küresel ölçekte satış gücü eğitim faaliyetlerinin amacı; Attian ve
Honeycutt’un çalışmasında yukarıdaki tablodaki gibi yer almaktadır. Tablodaki
verilere baktığımızda satış gücü eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak önceleri firma
içerisinde satış bölümünün etkinliği arttırmak temel amaç iken; zaman içerisinde
müşteri odaklılık ve küresel pazarlama açılma dolayısıyla eğitimlerin amacı yön
değiştirerek mikro ve makro çevrenin entegre olarak değerlendirilmesini gerekli
kılmıştır.
İşletmeler, satış gücü eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi, düzenlenmesi ve
değerlendirilmesi için çok ciddi miktarda zaman ve maddi kaynak harcamaktadır
(Attian vd.,2008:1). Satış gücü eğitimleri, işletme satış performanslarını arttırarak
işletmelerin stratejik üstünlükleri konusunda önemli rol oynamakta ve işletmenin
kendi ülkesi dışında global ekonomiler bazında da rekabet edebilmesine yardımcı
olmaktadır.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmada amaç; Antalya, Burdur ve Isparta bölgelerinde lojistik
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yer alan satış gücüne yönelik yapılan
kurum içi ve kurum dışı lojistik eğitim uygulamalarının satış gücü faaliyetlerine
etkisinin ortaya konmasıdır. En başta çalışma, satış gücüne yönelik verilen eğitimlerin
satış müdürleri açısından etkisi, satış elemanları açısından etkisi ve müşteriler
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açısından etkisi olarak üç boyutlu olarak planlanmıştır; ancak incelenen işletmelerde
satış gücü eğitimlerinin istenen seviyede olmamasından dolayı çalışma yalnızca
eğitim faaliyetlerinin satış müdürleri açısından etkisine yönelik tek boyutlu olarak ele
alınmıştır. Çalışma kapsamında kurum içi/dışı eğitim uygulamalarının satış
faaliyetlerine etkisi, işletmenin piyasa içerisindeki payına etkisi, şirket müdürlerinin
lojistik eğitim düzeyi, kurum içi/dışı eğitim faaliyetlerinin durumu ve satış faaliyetlerine
etkisi gibi konular ele alınarak incelenmiştir.

3.2

Örneklem Seçimi ve Veri Toplama

Araştırmada öncelikle lojistik sektörü içerisinde satış gücüne yönelik yapılan
kurum içi/kurum dışı eğitim çalışmalarının etkisine yönelik ulusal ve uluslar arası
literatür incelenmiştir. Ancak özellikle uluslararası literatürde doğrudan lojistik
sektörüne yönelik yapılan bir çalışma bulunmadığı için farklı sektörler için yapılmış
olan çalışmalar dikkate alınarak açık ve kapalı uçlu toplam 22 adet anket sorusu
hazırlanmıştır. Araştırma çerçevesinde örneklem seçimi konusunda Tesadüfi
Olmayan Örnekleme Yöntemlerinden Kartopu Örnekleme Yöntemi kullanılmıştır.
Kartopu Örnekleme Yöntemi yardımıyla elde edilen işletme verileri, Uluslararası
Nakliyeciler Derneği kayıtlarıyla karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Derneğe bağlı toplam
12 adet işletmenin varlığı söz konusudur. Ancak iki şirketin birleşmesi ve bir şirketin
de faaliyetlerini sonlandırması dolayısıyla işletme sayısı 10’a düşmüştür. Mevcut 10
adet lojistik işletmenin genel müdürleriyle derinliğine mülakat yöntemiyle sohbet
tarzında yapılandırılmış görüşmeler yapılarak; her işletme için yaklaşık 30 dakikalık
bir zaman dilimi içerisinde gerekli bilgiler alınmıştır. Görüşülen lojistik işletmelerin
isimleri çalışma içerisinde yer almayacaktır.

3.3

Verilerin Analizi

Derinliğine mülakat yöntemiyle elde edilen veriler nitel çalışma kapsamında
incelenerek mevcut satış gücü eğitim faaliyetlerinin durumu ortaya konmuştur. Bu
bağlamda işletmelerin satış gücü eğitim faaliyetlerine bakış açıları, işletme içerisinde
ayrı bir satış bölümüne sahip olup olmamaları ve satış gücü eğitim uygulamalarının
satış faaliyetlerine ne derecede etki ettiği nitel analiz kapsamında keşifsel bir
araştırma şeklinde incelenmiştir.
4.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nden alınan lojistik işletmeler listesi
içerisinde yer alan işletmeler (toplam 10 adet); Antalya (7), Isparta (2) ve Burdur (1)
illerinde yer almaktadır. Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Antalya’da şubesi
bulunmamakta ve Batı Akdeniz Bölgesi’ndeki işlemler ve işletmelerden Uluslararası
Nakliyeciler Derneği Konya Şubesi sorumludur.
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4.1

İşletmeler İçerisinde Satış Bölümlerinin Durumu

İncelemiş olduğumuz 10 lojistik işletmeden yalnızca bir tanesinde işletme
içerisinde ayrı bir satış bölümü yer almaktadır. Kalan 9 işletmede satış
operasyonlarının tamamı firma sahipleri tarafından gerçekleştirilmektedir. %90’lık bir
oran çerçevesinde işletmelerin satış bölümüne sahip olmamasının nedenleri
arasında;


Antalya, Isparta ve Burdur’un belirli hacimde ufak bir piyasaya sahip
olmasından dolayı iş yükünün belirli noktalarda ve belirli firmalarla sınırlı
kalması,



Genellikle tek tip ürün grubuna yönelik taşıma hizmeti verilmesi,



İşletmenin kurulduğu günden bu yana uzun süredir aynı müşterilerle
çalışılıyor olması ve bu müşterilerle işletme sahipleri dışında yabancı bir
kişinin iletişime geçilmesinin istenmemesi,



İşletmelerin tümünün aile şirket yapısına sahip olması ve aile dışından
başka birinin satış konusunda yetkili olmasının istenmemesi,



İş hacmi kısıtlı olduğu için ayrı bir satış bölümü için yeni eleman
istihdam etmenin yaratacağı maliyetten kaçınmak,



İşletme sahiplerinin kendileri dışında başka birine satış konusunda
güvenmemeleri

Olarak sayılabilmektedir. Yukarıda bahsedilen maddeler içerisinde en önemli
olarak üzerinde durulan konu; işletme dışından başka birine duyulan güven
eksikliğidir. İş hacminin ve çalışılan müşteri sayısının kısıtlı olması lojistik işletmeler
için hayati bir konuyu temsil etmektedir. Bu yüzden işletme dışından birinin satış
konusunda yetkili olması durumunda, müşteri firmaların kaybedileceği düşüncesiyle
herhangi bir şekilde yeni bir satış bölümünün oluşmasına gerek duyulmamaktadır.
İşletme içerisinde ayrı bir satış bölümüne yalnızca bir adet firma sahiptir. Söz konusu
firmanın ayrı bir satış bölümüne sahip olmasının nedenleri arasında;


İşletmenin genel yönetiminde doktora eğitimine sahip ve lojistik alanında
uzman birinin yer alması,



Farklı bölgeler için farklı satış elemanlarının görevlendirilerek yeni
bölgelerde yeni müşterilere ulaşılmak istenmesi,

İşletmenin Antalya’daki en önemli lojistik işletmelerden birisi olması
dolayısıyla lojistik alanındaki uzmanlık kapasitesinin daha fazla olması
ve daha farklı ürün gruplarına yönelik taşıma hizmeti verebilmesi,
Sayılabilmektedir.


Bahsedilen bu maddeleri bir tablo haline getirmek istersek;
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Tablo.4: Satış Bölümüne Sahip Olan ve Olmayan Lojistik İşletmelerin
Karşılaştırılması
AYRI SATIŞ BÖLÜMÜNÜN VARLIĞI

SATIŞ BİRİMİNE SAHİP

Genel
OLMA/OLMAMA NEDENLERİ

İŞLETME İÇERİSİNDE AYRI BİR

EVET

4.2

HAYIR

yönetimde

eğitim

düzeyi yüksek kişilerin yer

Genel yönetimde eğitim düzeyi düşük
kişilerin yer alması,

alması,
Farklı

bölgelere

ulaşılmak

Belli kapasite ile aynı bölgede kalmak

istenmesi,

istenmesi,

Farklı ürün gruplarına yönelik

Tek tip ürün grubuna yönelik lojistik

lojistik hizmetler sunabilmesi,

hizmetler sunabilmesi,

Satış bölümünde bu alanda

Aile dışından birilerine satış konusunda

uzun

duyulan güvensizlik,

süre

deneyimi

olan

kişilerin istihdam edilmesi,
İş ve müşteri kapasitesinin

Daha geleneksel şekilde aynı müşterilerle

arttırılmak istenmesi

devam etme isteği

Kurum İçi/Kurum Dışı Satış Gücü Eğitimlerinin Durumu

İncelenen 10 işletmenin yalnızca bir tanesinde kurum dışı eğitim
faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kalan 9 işletme içerisinde zaten
herhangi bir satış bölümü bulunmadığı için herhangi bir şekilde satış gücüne yönelik
eğitim faaliyetleri söz konusu değildir. Satış işlemlerini yürüten firma sahipleri de satış
ile ilgili operasyonları kendi deneyimlerine dayanarak yürütmekte ve herhangi bir
şekilde satış gücü eğitimine ihtiyaç duyulmamaktadır. Genel olarak satış gücünün
sorunları ve eğitimi ile ilgili konular haftalık veya yıllık toplantılarda tartışılıyor olup;
bunun için herhangi bir özel toplantı düzenlenmesi gibi bir durum söz konusu değildir.
Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2007 yılında çıkarılan bir yasa ile lojistik işletmelerin
sahip oldukları yetki belgeleri doğrultusunda sahip olmaları gereken Orta Düzey
Yönetici ve Üst Düzey Yönetici belgelerinin alınabilmesi için söz konusu belgeleri
alacak kişilerin kurum dışında eğitim almasına gerek duyulmaktadır. İncelenen
işletmelerin bir çoğunda bu tür eğitimler için çalışanların eğitimi söz konusudur; ancak
eğitim alan kişiler yalnızca konumuzu oluşturan satış bölümündeki kişiler değil; diğer
tüm çalışanlar olmaktadır.
Çalışma kapsamında incelenen işletmelerden bir tanesinde kurum dışı
eğitim faaliyetlerine ağırlık verilmektedir. Bu bağlamda ticaret odaları tarafından
düzenlenen dış ticaret, kalite ve hizmet gibi çeşitli konularda satış gücünün eğitim
faaliyetleri düzenlenmektedir. Diğer yandan bu işletmenin ISO 10002 (Müşteri
Şikâyet Yönetim Sistemi) belgesine sahip olması dolayısıyla işletmenin sürekli
surette kalite standartlarına uyum göstermesi gerektiğinden satış bölümü
çalışanlarının da ISO eğitimlerine katılması mecburi tutulmaktadır.
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4.3

Satış Müdürlerinin Lojistik Eğitim Düzeyi

Çalışma kapsamında incelenen on adet firmadan yalnızca bir tanesinin
yöneticisi doktora düzeyinde eğitime sahip olup lojistik alanında doktora tezine
sahiptir. Bu işletme haricinde kalan 9 işletmenin yöneticilerinden hiçbirisi lojistik
alanında herhangi bir eğitime sahip olmayıp; satış konusunda da bu alanda eğitim
sahibi değildir. Genellikle yaygın olan durum, işletmelerin aile şirketi yapısına sahip
olmasından dolayı şimdiye kadar edinilmiş olan birikim ve deneyim tüm satış
sürecinde ön plandadır.
4.4

Kurum İçi/Dışı Eğitim Uygulamalarının Satış Faaliyetlerine Etkisi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) verilerine göre incelenen
işletmelerin yalnızca bir tanesinde satış gücüne yönelik eğitim faaliyetlerinin var
olduğundan bahsetmiştik. Diğer işletmelerde herhangi bir şekilde satış gücü eğitimi
söz konusu olmadığı için bu başlık altında yalnızca eğitimin verildiği işletmeden elde
ettiğimiz verileri vermek durumundayız. Bu bağlamda satış gücü eğitim çalışmalarının
satış faaliyetlerine etkisi konusunda şirket yöneticisinin belirtmiş olduğu noktalar şu
şekildedir:


Alınan kurum içi/dışı eğitimlerin satış faaliyetlerine olan etkisinin olumlu
mu yoksa olumsuz mu olduğu konusunda kararsızlık söz konusudur.
Çünkü bunu somut bir şekilde ölçemediklerini ve bu yüzden kesin bir
şey söyleyemediklerini belirtmektedirler.



Satış gücüne yönelik lojistik eğitim faaliyetleri sayesinde satış
elemanlarının müşterilerle olan iletişim kalitesi artmıştır,



Satış gücü elemanlarının satış operasyonlarında yapmış olduğu hatalar
minimize edilerek aynı hataların tekrar yapılmasının önüne geçilmiştir,



Eğitimler süresince başarılı olan ve eğitim sonrasında müşteri
portföyünü almış olduğu eğitimle genişletebilen çalışanların maaşlarına
ek olarak teşvik ve ödüllendirme amaçlı prim ödemeleri yapılmıştır,



Alınan eğitimler dolayısıyla satış operasyonları bakımından iş yapabilme
hızı artmıştır,



Satış elemanlarının müşteri beklentilerini doğru algılama oranı artmış
olup ISO 10002 sayesinde müşterilerle olan iletişimin kalitesi ve
şikâyete yönelik geribildirim sürelerinde iyileşme sağlanmıştır,



Alınan eğitimler yardımıyla mikro ölçekte satış bölümünün, makro
anlamda ise tüm işletmenin karlılığı ve satış potansiyeli artmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
İşletmelerin hem bulundukları ülke ve bölge içinde hem de uluslararası
küresel platformda güçlü rekabet koşulları içerisindeki yerini belirleyen önemli
unsurlardan birisi çalışanlara yönelik yapılan eğitim uygulamalarıdır. Eğitim
faaliyetlerinin kapsamı, işletme içerisinde bulunan bölümlerin yapısına ve niteliğine
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göre farklılık gösterebilmektedir; ancak bir işletmenin hayatta kalabilmesi için
kârlılığını sağlaması gerektiğini düşünürsek bu bağlamda kârlılığa en önemli katkıyı
sağlayan bölüm olan satış bölümünün satış ve diğer önemli konularda kurum içi
ve/veya kurum dışı eğitime tabi olması gerekmektedir. Bazı işletmeler belirli dönemler
halinde söz konusu eğitim faaliyetlerini programlarken; bazıları da programsız bir
şekilde kendilerine uygun eğitim olması halinde çalışanları yönlendirmekte ve eğitim
alarak kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadırlar.
Günümüzde dünyadaki en önemli sektörler içerisinde yer alan lojistik ve
taşımacılık sektörü, artan kalifiye iş gücü ve eğitim olanakları sayesinden günden güne
gelişmektedir. Bu gelişme, lojistik işletmelerin bazılarında bölümleşmeye giderek satış
bölümünün ayrı bir bölüm olarak değerlendirilmesini gerektirmektedir. Ülkemizde satış
bölümünün işletmeler içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alması lojistik sektörü
kapsamında genellikle denizyolu taşımacılığı kapsamında hat acenteleri ve forwarder
işletmeler bünyesinde görülürken; karayolu taşımacılığı yapan işletmelerde bu durum,
Türkiye’nin karayolu taşımacılığı alanında Avrupa’daki en yüksek karayolu taşıt filosuna
sahip olmasına rağmen, yeni yeni kendini göstermektedir. Uluslararası Nakliyeciler
Derneği’nin verileri doğrultusunda derinliğine mülakat yoluyla gerçekleştirdiğimiz
görüşmeler sonucunda Antalya, Isparta ve Burdur bölgelerinde faaliyet gösteren 10
lojistik işletmenin 9 tanesi ayrı bir satış bölümüne sahip olmayıp; tüm satış
operasyonları firma sahipleri tarafından yürütülmektedir. Söz konusu lojistik işletmeler,
bulundukları bölgedeki en önemli uluslararası karayolu taşımacılığı hizmeti veren
işletmeler olmasına rağmen; aile şirket yapısı ve dolayısıyla aile dışından yabancı
kişileri istihdam etmeme isteği ve yıllardır belli bir düzende aynı firmalarla çalışılıyor
olması dolayısıyla satış operasyonlarının tümü geleneksel biçimde arkadaşlık ve
dostluk ilişkisi çerçevesinde yürütülmektedir. Araştırma kapsamında incelenen
işletmelerden yalnızca bir tanesinde kurum içi/dışı satış gücüne yönelik eğitim
çalışmaları organize edilmektedir. Söz konusu fir1ma ile diğer işletmeleri
karşılaştırdığımızda aralarındaki fark açıkça göze çarpmaktadır. Buradaki farkları
kısaca; eğitim düzeyi yüksek bir yönetim kademesi, daha farklı ürün gruplarına yönelim
ve yeni pazarlama açılma isteği olarak özetleyebiliriz. Bugün dünyada birçok sektörde
faaliyet gösteren işletmelere yönelik kurum içi ve kurum dışı satış gücü eğitim
faaliyetleri organize edilmekte ve eğitim sonunda satış performansları değerlendirilerek
satış temsilcilerinin bireysel ve grup içerisindeki başarılarına göre çeşitli şekillerde
ödüllendirme ve terfiler söz konusu olabilmektedir. İlişki pazarlaması kapsamında
işletme-müşteri arasındaki ilişkilerin uzun dönemli olabilmesi için işletmelerin satış
konusunda eksik ve hatalı olan kısımları bularak düzeltmesi ve iyileştirmesi
gerekmektedir. Bu da ancak kurum içi ve kurum dışı eğitim çalışmalarıyla mümkün
olmakta ve performans değerlendirmeleriyle kolaylıkla eğitimler konusunda geri
bildirimler alınarak uzun dönemli stratejiler belirlenebilmektedir.
Çalışma, yalnızca Antalya, Isparta ve Burdur bölgelerini kapsamakta
olduğunda çıkan sonuçlar tüm Türkiye kapsamında genellenebilir sonuçlar değildir.
Çalışmanın bir sonraki aşamasında Türkiye’deki tüm lojistik işletmelerdeki satış gücü
eğitim faaliyetleri incelenerek fayda-maliyet analizi kapsamında firma için söz konusu
eğitimlerin yarattığı faydanın kârlılığa olan etkisi incelenecektir.
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PAZARLAMA KONUSUNDA YAPILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerde pazarlama alanında
yapılmış kayıtlı ve ulaşılabilirliği olan lisansüstü tez çalışmalarının genel profilini
ortaya çıkarmaktır. YÖK Elektronik Tez Arşivinde yer alan lisansüstü tezler araştırma
evrenini oluştururken, örneklem pazarlama bilim dalı olarak belirlenmiştir. Araştırma,
2000 yılı sonrasında pazarlama bilim dalına kayıtlı 243 tezi kapsamakla beraber, bu
tezlerin sadece 181 tanesine yazarları tarafından erişim izni verilmiştir. Çalışmaya
konu olan toplam 243 tezin, 53 tanesini doktora, 190 tanesini de yüksek lisans tezleri
oluşturmaktadır. Ayrıca bu çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış ve elde edilen
bulgular bir durum saptaması olarak sunulmuştur. Doktora tezlerinin (%33) ve yüksek
lisans tezlerinin (%25) ağırlıklı olarak tüketici davranışları disiplininden yazıldığı
görülmüştür. Doktora tezlerinin % 57’si nitel çalışmayla yürütülürken yüksek lisans
tezleri için bu oran % 73 olarak ortaya çıkmıştır. her iki tez türü içinde en çok tercih
edilen örnekleme metodu basit tesadüfi iken en çok tercih edilen analiz faktör analizi
olarak belirlenmiştir.
Anahtar sözcükler: Lisansüstü tez, yüksek lisans tezi, doktora tezi,
pazarlama bilim dalı

56

SCIENTIFIC CONTRIBUTIONS OF MARKETING
RESEARCHERS TO THE FIELD:
A RESEARCH RELATED TO MARKETING
POSTGRADUATE DISSERTATIONS

ABSTRACT
This study is designed to reveal a profile of registered and available thesis
written in Turkey in the marketing discipline. The sample of the study is selected from
to total body of thesis in the YÖK database. Total number of thesis written in
marketing discipline after year 2000 is 243 and only 181 of these theses have
permission to reach. 53 thesis out of this sample were PhD thesis, the remaining are
masters thesis. Content Analysis is utilized in the study and the main findings indicate
that most of the thesis (doctoral-%25 and masters-%33) are in the area of Consumer
Behavior whereas while quantitative methods are the most popular research venue
selected in the 57 % of the doctorate thesis and 73% of the master thesis. The most
preferred sampling method is identified as Simple Random Sampling and Factor
Analysis is the most frequently used method in these academic works.
Keywords: Postgraduate thesis, master thesis, doctorate thesis, marketing
discipline
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1. GİRİŞ
Üniversiteler, bilimsel bilginin üretilmesini ve bu bilginin yayılmasını sağlayan
en temel kurumlardır. Üniversitelerin, bilgi üretme ve yayma araçlarından birisi de
lisansüstü eğitimlerdir. Sadece bir lisans programından mezun olmanın yetersiz
olmaya başladığı günümüzde, bireyler kişisel ve sosyal gelişimlerini sağlamak, iş
alanlarında uzmanlaşmak amacıyla, lisansüstü programlara yönelmektedirler.
Ülkemizde açılan üniversite sayısındaki artışlara bağlı olarak piyasadan gelen bu tür
program talepleri çeşitlenmiş ve o talebe yönelik programlar geliştirilmeye
başlanmıştır. Özellikle spesifik bir alanda çalışma yapıp farklı sektörlerde deneyim
sahibi olmuş kişiler, pratik bilgisini geliştirmek ve güncellemek amacıyla bu
programları elektronik ortamlardan ya da örgün eğitim olarak (tezli ve tezsiz
programlar)

takip

edebilmektedirler.

Ayrıca,

ileriye yönelik

üniversitelerde

kariyerlerine yön vermek isteyen bireylerin de sayılarında artış gözlenmektedir.
Üniversitelerde yapılan bilimsel araştırmalar, tezler, hazırlanan makaleler ve bildiriler
çalışmanın yapıldığı alanının gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu alanlardan biri
de pazarlama alanıdır.
Sekreter ve Akyüz (2003), pazarlama anlayışındaki gelişmelerle birlikte,
tüketicilerin istek ve gereksinimlerini en uygun şekilde karşılamaya odaklı,
tüketicilerin inanç, tutum ve eğilimlerini dikkate alan pazarlama faaliyetlerine önem
verme zorunluluğunun doğduğuna ve bu zorunluluk nedeniyle, tüketicilerin
ihtiyaçlarını, tutum ve eğilimlerini saptayacak pazarlama araştırmalarının yapılmaya
başlandığına dikkat çekmektedirler. Bu noktada, pazarlama alanında özellikle
çalışılmamış konularda daha fazla araştırma yapılarak, akademisyenlerin ve
yöneticilerin kullanabilecekleri araçları sunma ihtiyacı ve literatür taramalarının önemi
ortaya çıkmaktadır (Tektaş,2010:152). Tektaş (2010), literatürde, teori geliştirilmesi
ve gelecek çalışmalara zengin ve kullanışlı bir bilgi birikimi sağlaması açısından
uluslararası pazarlama alanında daha fazla literatür taramalarına ihtiyaç duyulduğu
belirtilmektedir ki bu durum sadece uluslararası pazarlama için değil pazarlamanın
geneli için geçerli olan önemli bir durumdur. Belirtilen önemden hareketle bu
çalışmada, 2000-2012 yılları arasında pazarlama alanında yapılan lisansüstü
çalışmaların belirlenen bir takım kriterler doğrultusunda kategorik olarak incelenmesi
ve sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
Çalışma iki bölümden oluşmaktadır.

Çalışmanın birinci bölümünde,

araştırmanın ne olduğu, üniversitelerin ve lisansüstü çalışmaların önemi konularında
bilgi verilmiş ve bilimsel çalışmaların pazarlama alanına katkılarıyla ilgili olarak
literatür çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise araştırmanın yöntemi
ve araştırma bulguları ile sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

2.1. Üniversiteler ve Lisansüstü Eğitimin Önemi
Araştırma, “bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup
olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çaba” dır (Arslantürk, 1995: 14). Arı ve
diğerleri (2009) de, bilimsel araştırmayı neden, niçin, nasıl, ne zaman ve nerede
sorularına cevap vermek ve topluma ve bilime yönelik sonuçlar ortaya çıkarmak
amacıyla yürütülen bilgi üretme çabası olarak tanımlamaktadırlar.
İnsanoğlu araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı her türlü bilgiyi, gelecek
kuşaklara aktarmakta, böylelikle de ortaya çıkan her yeni bilgi, eski bilgilerin üzerine
yapılanarak bilimsel ilerlemeye katkıda bulunmaktadır. Sonunda bilgi üretilen bilimsel
araştırmalar, bilim ve teknoloji alanının ve toplumun gelişmesinin en dinamik
unsurunu oluşturmaktadır. Bilgi, araştırmalarla sürekli gelişip ilerlediği için, var olan
bilgilerdeki

eksiklikler,

belirsizlikler

ve

yanlışlıklar

giderilebilmektedir

(Erkuş,2011:26).
Bilginin

bir

bütün

olarak

bulunduğu

yerlerin

başında

üniversiteler

gelmektedir. Demir (2009), üniversiteleri, meslek öğreniminin yapıldığı, bilginin
olduğu noktadan ileri götürüleceği, yeni bilgileri üretecek kişilerin bulunduğu ve
üretilen bilgilerin yayıldığı yerler olarak tanımlamaktadır.
Bilginin üretildiği ana kaynak olan üniversiteler, toplumun bilimsel araştırma
ve yüksek nitelikli insan gücü gereksinimini karşılamak üzere kurulmuştur. Yüksek
düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak,
ulusal ve evrensel gelişmeye katkıda bulunmak gibi çok geniş görev, yetki ve
sorumluluklara sahip olan bu kurum, eğitim sisteminin en üst kademesinde yer
almaktadır (Tuzcu, 2003:23).
Üniversiteler tez/sanat eseri çalışmaları yoluyla bilim ve sanat üretimine
kaynaklık etmektedir. Üniversitelerde bitirme ödevleri, mezuniyet tezleri şeklinde
lisans düzeyinde ve yüksek lisans - doktora tezleri şeklinde de lisansüstü düzeylerde
bilimsel çalışma yapılmaktadır. Lisans eğitiminde bireyler, alanlarında mesleki ve
bilimsel bilgi almaktadırlar. Lisansüstü eğitimde ise derinlemesine bilgi söz
konusudur. Lisansüstü eğitim, lisans derecesi almış öğrenciye, ilgi duyduğu bilim
dalında yüksek lisans veya doktora öğrenimi yaparak uzmanlaşma imkanı veren,
alınabilecek en üst eğitim programı seviyesidir (Karkın, 2011:144). Lisansüstü eğitim,
özellikle bilimsel bilgi üretimi açısından, üniversitelerin en önemli görevleri arasında
yer almaktadır (Demirel,2007:208). Üniversiteler, toplumsal işlevlerinden birisi olan
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araştırma yapmak ve yeni teknolojiler üretmek görevlerinin önemli bir bölümünü,
lisansüstü eğitim sürecinde yapılan araştırmalar ile yerine getirmektedir.
Benligiray (2012), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nden
18 Aralık 2010 tarihi itibariyle elde ettiği verilere göre üniversitelerimizde 186.818’i
yüksek lisans, 45.752’si doktora, 31.935’i tıpta uzmanlık ve 797’si sanatta yeterlilik
olmak üzere toplam 265.302 lisansüstü tez yapıldığını belirtmektedir. 17 Temmuz
2012 tarihi itibariyle bu sayılar; yüksek lisansta 216.878’e, doktorada 54.324’e, tıpta
uzmanlıkta 36.807’e ve sanatta yeterlilikte 934’e olmak üzere toplam 308.943’e
yükselmiştir. Yaklaşık bir buçuk yıllık bir sürede, yapılan lisansüstü tez sayısında
43.641’lik bir artış meydana gelmiştir.
Çağdaş üniversitenin önemli bir işlevi olan lisansüstü eğitim, özellikle ülke
sorunlarının çözümlenmesine yönelik araştırma yapmada ve ülke kalkınmasında
gerekli olan yüksek nitelikli insan gücünü (öğretim üyesi, bilim insanı ve araştırmacı)
yetiştirmede de önemli bir role sahiptir (Karakütük 2002, 5).
Lisansüstü eğitimin Türkiye’deki gelişimi incelendiği zaman; 1960’ların
sonlarına kadar, yüksek lisans (master) aşaması olmaksızın, yalnızca doktora
programı şeklinde yürütülen 3-4 yıllık lisansüstü eğitimin, tümüyle usta-çırak ilişkisi
esasına göre yürütüldüğü görülmektedir (Çakar 1997, 66).
Araştırma etkinliklerinin üniversitenin işlevleri arasına girmesi, 2.Dünya
savaşından sonra bilgi birikimi ve buluşların, yeni uzmanlık alanlarının ortaya
çıkmasına yol açması, işverenlerin diplomaya ücret ödemesi ve lisansüstü eğitim
görmüş kişilerin piyasada aranmasına yol açması lisansüstü eğitimin gelişmesini
sağlayan ve bugün yükseköğretimin önemli bir kademesi durumuna getiren başlıca
etkenlerdir

(Karakütük

2002,20).

Türkiye’de

faaliyet

gösteren

üniversitelerin

lisansüstü programları (yüksek lisans ve doktora) kapsamında hazırlanan tezlerle
ilgili istatistiksel dağılım yükseköğrenim kurumu web sitesi aracılığıyla elde edilmiş ve
bu bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir.

2.2. Pazarlama

Alanında

Yapılan

Tez

Çalışmalarına

İlişkin

Önceki Çalışmalar
Lisansüstü eğitimi de içine alan bilimsel araştırmalar, tüm alanlarda olduğu
gibi, bu çalışmanın kapsamı içine giren pazarlama alanı için de gelişimin ve
ilerlemenin ön koşulu durumundadır. Pazarlamanın günümüze kadar birçok tanımı
yapılmıştır.

Mc Carthy’e göre “pazarlama tüketicileri tatmin etmek ve işletme
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amaçlarına ulaşmak üzere mal ve hizmetlerin tüketiciye veya kullanıcıya akışını
yönelten faaliyetlerin yerine getirilmesi” (Yükselen,2006:1) iken, pazarlamanın en
büyük duayeni olarak kabul edilen Philip Kotler’e (2003) göre ise; pazarlama,
değişimi sağlamak üzere, bireylerin ve grupların ihtiyaç ve isteklerine uygun olarak
ürün ve hizmetlerin özgürce yaratılma ve sunulması sürecidir.
Pazarlama kuramı ile ilgili tarihsel süreç incelendiğinde, gelinen noktanın
tamamen tüketici odaklı olduğu görülmektedir. Tüketicilerin tutum ve davranışlarının
farklılık göstermesi dolayısıyla, araştırmacılar sürekli olarak yeni çalışmalar
yapmaktadırlar.

Çünkü pazarlama araştırmaları, pazarlama fonksiyonunun etkin

olarak yürütülmesinde tamamlayıcı bir özelliğe sahiptir (Sekreter ve Akyüz,
2003:145). Çalışmaların birbirinin tekrarı değil de devamı olabilmesi için, bugüne
kadar pazarlama alanında yapılmış çalışmaların bilinmesi gerekmektedir. Bu
çalışmayla

da

araştırmacılara

geçmişteki

verilerin

bir

özetinin

verilmesi

amaçlanmaktadır. Bugüne kadar pazarlama alanında yapılan çalışmaları toplu olarak
inceleyen çok fazla çalışma mevcut değildir.
Tektaş (2010), 1995-2010 yılları arasında uluslararası pazarlama alanında
yapılan makaleleri incelediği çalışmasında, bu alandaki makaleleri ana ve alt konu
başlıkları, çalışıldıkları yıl ve ülkeler, sektörler, kullanılan analiz ve ölçek türleri ile
örneklem hacmi ve ana kütle kriterlerine göre kategorik olarak incelemeye tabi
tutmuştur. Çalışma sonucunda, son 15 yıl içerisinde uluslararası pazarlama alanında
en fazla stratejik pazarlama planı ile ürün stratejileri konularında çalışma yapıldığı ve
bu çalışmalarda en çok faktör analizi ve likert ölçeğinin kullanıldığı belirtilmiştir.
Sekreter

ve

Akyüz

(2003),

1995-2002

yılları

arasında

pazarlama

araştırmaları alanında yayınlanmış makalelerin anket uygulamalarında kullandıkları
ölçekleri inceledikleri çalışmalarında, bu makalelerde genellikle likert ölçeğinin tercih
edildiğini, ayrıca istenilen verilerin toplanabilmesi amacıyla ölçeklerin klasik
formatlarının dışında da kullanıldığını tespit etmişlerdir.
Arı ve diğerleri (2009), 1990-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi İşletme
Bölümü’ndeki yönetim ve pazarlama alanlarında, nicel yöntemler kullanılarak yazılan
tezleri değerlendirdikleri çalışmalarında, incelenen tezlerde her iki alanda veri
toplama aracının büyük bir çoğunlukla anket olduğunu, veri analiz yöntemleri olarak
pazarlamada betimsel istatistiklerin daha fazla kullanıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca
çalışmada, bu tezlerdeki önemli metodolojik sorunlara da değinilmiştir.
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3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
“Pazarlama” anahtar kelimesiyle yapılan arama sonucunda, 1453 lisansüstü
teze ulaşılmıştır. Bu tezlerin büyük bir bölümünün pdf dosyası mevcut olmamasına
rağmen, tezlerin yıl, konu ve yazar bilgilerine ulaşım sağlanabilmiştir. Bulunan
lisansüstü tezlerden 1179’unu yüksek lisans tezleri, 254’ünü ise doktora tezleri
oluşturmaktadır. Ulaşımına izin verilen doktora tezlerinin sayısı 119 iken, yüksek
lisans tez sayısı 530’dur. Yapılan önceki çalışmalar ve veri tabanları incelendiğinde,
insan kaynakları, bankacılık ve benzeri alanlarda yapılmış önceki yıllardaki tezlerle
ilgili genel bir profilin çıkartıldığı, pazarlama alanıyla ilgili olarak ise önceki nitel
çalışmalarla ilgili olan ve sadece bir üniversite baz alınarak yapılan çalışmaların var
olduğu göze çarpmıştır. İleriki zamanlarda ve daha geniş bir zaman diliminde, bu
çalışma temel alınarak, ulaşım izni verilmeyen tezlerin yazarlarına gönderilecek
elektronik postalar aracılığıyla ulaşılamayan tezlerin de çalışma kapsamına alınması
düşünülmektedir. Üniversitelerimizde pazarlama alanında çok sayıda yüksek lisans
ve doktora tezinin yapıldığı bilinmektedir. Yapılan literatür incelemelerinde,
pazarlama bilimleri alanında yapılmış lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma
modellerinin niteliklerine ilişkin kapsamlı bir analiz çalışmasının bulunmadığı
görülmektedir. Bu yüzden, bu alanda bilimsel çalışma yapmak isteyen araştırmacılar
pazarlama alanında hazırlanmış olan bu tezlerden haberdar değildirler. Bu bilginin
ilgili taraflara sunulması, taraflara yarar sağlayacaktır. Böylece yeni araştırmacılar bu
alanda en çok çalışılan konuları, bu konuların nasıl çalışıldığını görme imkanı
bulacaklardır. Bunun yanı sıra pazarlama sektöründe çalışanlar, karar vericiler ve
uygulamacılar da yapılan çalışmalardan haberdar olacaklardır. Bu eksiklikten hareket
eden bu çalışmada, pazarlama bilimi alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora
tezlerinin belirli ölçütler dâhilinde içerik analizi yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, aşağıdaki soruların cevaplarını aramaktır:


YÖK’e kayıtlı olan pazarlama bilim dalındaki lisansüstü tezlerin sayısı
nedir? Bu tezlerin türlerine, yapıldıkları yıllara, illere, üniversite türlerine,
konulara, özgün dillerine ve uygulama alanlarına göre dağılımları
nasıldır?



Pazarlama alanında yapılan tezlerin temaları nelerdir?



Üniversite türlerine ve yıllara göre temaların dağılımı nasıldır?



Pazarlama bilim dalında hazırlanan tezlerde kullanılan veri analizi
tekniklerinin dağılımları nasıldır?

Bu çalışmanın kapsamında, ülkemizdeki üniversitelerde pazarlama bilim
dalına kayıtlı olarak yürütülen lisansüstü tezler yer almaktadır.
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3.1. Araştırmanın Modeli ve Yöntemi
Araştırmada benimsenen model, tarama modelidir. Tarama modeli, var olan
mevcut bir durumu değiştirmeye kalkışmadan var olduğu biçimde betimleyi
amaçlamaktadır (Karasar, 2005:77). Araştırmanın yöntemi ise içerik analizidir. İçerik
analizi, belirli bir iletişim türüne ait içeriğin (yazılı veya görsel reklamlar, televizyon
programları, yazılı metinler, vb.) nicel olarak tanımlanması ve sistematik biçimde
gözlemlenmesidir (Zikmund ve diğerleri, 2009:246-247). İçerik analizinin başlıca
amacı, veriyi mevcut teoriye dayalı olarak yapılandırıp özetleyerek, sadeleştirmektir.
İçerik analizinde araştırmacı, nitel verilerle çalışabiliyor olsa bilse, içerik analizi
sınıflamaya ve hesaplamaya dayalı nicel bir teknik olarak kategorilendirilmelidir
(Malhotra ve Birks, 2007:251).
Bu

araştırmada

veri,

tarama

modeli

kullanılarak

elde

edilmiştir.

Üniversitelerde pazarlama bilim dalında hazırlanan lisansüstü tezlere YÖK Elektronik
Tez Arşivinden (http://tez2.yok.gov.tr/) ulaşılmıştır. YÖK veritabanında 2000-2012
yılları arasında yapılmış toplam 243 tez listelenmiş olup bu tezler için tam sayım
yapılmıştır. Ancak bu tezlerin 62 tanesine erişim izni olmadığı için geriye kalan 181
tez analize tabi tutulmuştur. Veriler, 20 Temmuz- 25 Ağustos 2012 tarihleri arasında
kodlanmıştır. PASW 18 istatistik programı aracılığıyla kodlanan verilerin analizinde,
güvenilirlik analizi, frekans dağılımı ve çapraz tablolar istatistikî tekniklerden
yararlanılmıştır.

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları
Yapılan bu çalışmada, zaman kısıtı ve pazarlamayla ilgili yapılan
çalışmaların sayısındaki fazlalık nedeniyle, tüm çalışmalar yerine sadece 2000-2012
yılları arasında yapılan lisansüstü tezler çalışma kapsamına alınmıştır. Veri toplama
aracı olarak YÖK Elektronik Tez Arşivi kullanıldığından dolayı sadece ulaşımına izin
verilen tezler örneklem içerisine alınabilmiştir. Ayrıca, bu dönemde yapılan tezlerin
tümünün elektronik ortamda tam ve doğru olarak kayıtlı olduğu kabul edilmektedir.
Sadece 2012 yılı henüz tamamlanmadığı için eksikler bulunmaktadır. YÖK veri
tabanı incelendiğinde işletme alanıyla ilgili toplam 19460 lisansüstü çalışma olduğu
ve bu çalışmaların 3040’ının doktora tezi olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada
anahtar kelime “pazarlama bilim dalı” olarak taranmasına rağmen, bulunan tezler
arasında işletme bilim dalına kayıtlı olan ve pazarlama konusuyla ilgili tezlerin de
olduğu görülmüştür. Bu tezler pazarlamayla ilişkisiz ise çalışma örnekleminden
çıkarılmıştır.
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4. Bulgular
Çalışmaya dâhil edilen ve ulaşılabilen tez sayısı 181 olup tezlerin türleri
temel alınarak, bağlı bulundukları üniversitelere göre dağılımları Tablo 1’de,
konularına göre dağılımları Tablo 2’de, kaynak türlerine göre dağılımları ise Tablo
3’te gösterilmiştir. İllere göre tezlerin dağılımı ise Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 1. Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Tez Türlerinin Dağılımı

Devlet
Tez türü

Vakıf

Doktora

19,9%

Yüksek lisans

80,1%

56%

100%

100%

Toplam

44%

Tablo 1’de lisansüstü programların bağlı bulundukları üniversite türlerine
göre dağılımları görülmektedir. Devlet üniversitelerinde tamamlanan tezlerin ağırlıklı
bir bölümünü yüksek lisans tezleri oluştururken, vakıf üniversitelerinde tamamlanan
tezlerin büyük bölümünü ise doktora tezleri oluşturmaktadır.
Tablo 2. Konulara Göre Tezlerin Dağılımı

Tez Türü
Konular

Doktora

Hizmet

14,3%

15,1%

7,1%

10,8%

,0%

5,0%

İletişim

7,1%

7,2%

Uluslararası pazarlama

9,5%

7,9%

Pazarlama araştırmaları

2,4%

,0%

14,3%

20,1%

Fiyat

2,4%

2,2%

Dağıtım

7,1%

,7%

33,3%

25,2%

2,5%

5,8%

100

100

Perakende
Satış

Reklam-marka

Tüketici davranışı
Diğer
Toplam

Yüksek lisans
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Örneklem kapsamında incelenen tezlerin konularına göre dağılımları Tablo
2’de yer almaktadır. Tablo 2 incelendiğinde tezlerin ağırlıklı olarak tüketici
davranışıyla ilgili olan konularda yazıldığı göze çarpmaktadır.
Tablo 3. Kaynak Türüne Göre Tezlerin Dağılımı

Tez Türü
Doktora

Yüksek lisans

Yerli fazla

11,9%

58,3%

Yabancı fazla

88,1%

40,3%

Eşit

,0%

1,4%

Toplam

100

100

Tezlerin hazırlanmasında yararlanılan kaynakların yerli ve yabancı
kaynaklardan ne ölçüde yararlandıklarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak tezlerin
kaynakçaları incelenmiş ve sayı kıyaslamalarına göre tezlerin kaynakçaları
sınıflandırılmıştır.

Bu inceleme sonucuna göre,

doktora tezlerinde yabancı

kaynakların, yüksek lisans tezlerinde ise Türkçe kaynakların ağırlıklı olarak
kullanıldığı görülmüştür.
Tablo 4. İllere Göre Tezlerin Dağılımı

Tez Türü
İller

Doktora

Yüksek lisans

Adana

4,8%

1,4%

Afyon

2,4%

3,6%

Ankara

11,9%

7,9%

Antalya

4,8%

,7%

Aydın

,0%

,7%

Balıkesir

,0%

,7%

Bolu

,0%

2,9%

Edirne

,0%

1,4%

Eskişehir

16,7%

15,1%

Hatay

,0%

1,4%

Isparta

2,4%

3,6%
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Tez Türü
İller
İstanbul

Doktora

Yüksek lisans

47,6%

24,5%

İzmir

4,8%

24,5%

Kayseri

2,4%

,0%

Kocaeli

,0%

,7%

Konya

,0%

,7%

2,4%

5,8%

Mersin

,0%

,7%

Nevşehir

,0%

,7%

Sakarya

,0%

,7%

Trabzon

,0%

1,7%

Toplam

100

100

Kütahya

Tablo 4 illere göre tezlerin dağılımını göstermekte olup en fazla doktora
tezinin İstanbul’da, ikinci olarak ise Eskişehir’de yazıldığı görülmektedir. Yüksek
lisans tezlerine bakıldığında ise İstanbul ve İzmir’den eşit oranda tez yayımlandığı
dikkat çekmektedir.
Tablo 5. Yıllara Göre Yayımlanan Tezlerin Dağılımı

Tez Türü
Yıllar

Doktora

Yüksek lisans

2003

,0%

,7%

2004

,0%

2,9%

2005

,0%

,7%

2006

,0%

5,0%

2007

4,8%

7,2%

2008

16,7%

18,0%

2009

38,1%

26,6%

2010

21,4%

28,8%

2011

19,0%

9,4%

2012

,0%

,7%

Toplam

100

100

Tablo 5 incelendiğinde pazarlama anabilim dalına kayıtlı olan tezlerin 2006
yılı sonrasında daha yoğunlaştığı göze çarpmaktadır.
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Tablo 6. Tez Türlerinin Yazım Dilleri ve Yöntemlerine Göre Dağılımları

Tez Türü
Dil

Doktora

Yüksek lisans

Türkçe

61,9%

95,0%

İngilizce

38,1%

5,0%

Toplam

100

100

Yöntem

Doktora

Yüksek lisans

Nitel

16,7%

18,2%

Nicel

57,1%

73,7%

İkisi birlikte

23,8%

6,6%

Literatür

2,4%

1,5%

Toplam

100%

100%

(nitel-nicel)

Tablo 6 incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin %5’nin, doktora tezlerinin ise
%38,1’inin İngilizce olarak yazıldığı dikkat çekmektedir. Aynı tabloda tezlerde
kullanılan yöntemler de yer almaktadır. Tezlerdeki nicel çalışmaların oranı (doktora%57, yüksek lisans %73), nitel çalışmaların oranı (doktora % 17, yüksek lisans %18),
literatür çalışmaları;

nitel ve nicel (birlikte) çalışmaların oranı tabloda görüldüğü

gibidir.
Tablo 7. Çalışmada İncelenen Tezlerin Metodolojilerinde Kullanılan Yöntem Ve
Ölçümlerin Dağılımı

Tez Türü
Doktora

Yüksek lisans

Hipotez

Evet

85,7%

66,2%

oluşturulmuş mu?

Hayır

14,3%

33,8%

Araştırma sorusu

Evet

26,2%

15,1%

var mı?

Hayır

73,8%

84,9%

Hipotez dayanağı

Evet

57,1%

23,0%

var mı?

Hayır

42,9%

77,0%

Hipotez testleri

Parametrik

42,9%

55,9%

Parametrik olmayan

38,1%

21,3%

Parametrik+parametrik

11,9%

8,8%

7,1%

14,0%

olmayan
Diğer
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Tez Türü
Doktora

Yüksek lisans

Ana kütle hacmi

Evet

73,8%

56,1%

belli mi?

Hayır

26,2%

43,9%

Örnekleme

Var

69,0%

63,3%

Çerçevesi

Yok

31,0%

36,7%

Araştırma modeli

Var

78,6%

36,7%

Yok

21,4%

63,3%

50,0%

63,3%

Olasılıklı

31,0%

28,8%

Tam sayım

16,7%

2,9%

2,4%

5,0%

Kolayda

68,4%

77,1%

Yargısal

Örnekleme metodu Olasılıksız

İhtimalsiz

örnekleme

Yok

15,8%

13,3%

Kota

,0%

4,8%

Kartopu

,0%

2,4%

15,8%

1,2%

,0%

1,2%

64,7%

68,9%

5,9%

13,3%

Karma

İhtimalli

örnekleme

Tipik durum
Basit tesadüfî
Sistematik
Katmanlı

,0%

2,2%

Küme

17,6%

6,7%

Alan örneklemesi

11,8%

8,9%

Tablo 7’de çalışmada yer alan tezlerin araştırma yöntemleriyle ilgili incelenen
değişkenlerin varlık ve yokluk durumları ve metot türleri yer almaktadır. Tabloya göre
doktora tezlerinin % 86’sı ve yüksek lisans tezlerinin %66’sı hipoteze dayalı olarak
yazılmış olup hipotezlerin bir dayanağa bağlı olarak oluşturulma yüzdeleri doktora
tezleri için % 57, yüksek lisans tezleri için ise % 23 dolaylarındadır. Hipotezlerin test
edilmesinde, doktora tezlerinin % 43’ü ve yüksek lisans tezlerinin %60’ı parametrik
testlerden faydalanmıştır. Çalışmada ana kütle hacmi ve örneklem çerçevesinin
belirtilme durumları da incelenmiş olup doktora tezlerinin %72’sinin ve yüksek lisans
tezlerinin % 56’sının tez içerisinde ana kütle hacmine ilişkin bilgi sundukları
görülmüştür. Ayrıca aynı tabloda tezlerdeki örneklem çerçevesi, araştırma modeli ve
örnekleme metotlarının dağılımları da yer almaktadır. İhtimalsiz ve ihtimalli örnekleme
tiplerinin alt türlerinin yüzdesel dağılımlarına da yine aynı tabloda yer verilmiştir.

68
Tablo 8. Çalışmada Kullanılan Verilerin ve Veri Toplama Yöntemlerinin Tez Türlerine
Göre Dağılımı

Tez Türü
Veri Toplama Yöntemi

Doktora

Yüksek Lisans

Yüz yüze anket

45,3%

70,3%

Telefon ile anket
E-anket

,0%
14,3%

1,4%
5,8%

Deneysel tertip

2,4%

,0%

Derinlemesine mülakat

2,4%

9,4%

Odak grup

2,4%

1,4%

Anket+deney

2,4%

,7%

Anket+derinlemesine mülakat

11,9%

2,9%

İçerik analizi

4,8%

5,1%

Eylem araştırması

2,4%

,0%

Anket+odak görüşme

9,5%

1,4%

Anket+içerik analizi

2,4%

,0%

,0%

1,4%

Toplam

100%

100%

Veriler

Doktora

Anket+e-anket

Birincil
İkincil
İkisi birlikte

Yüksek Lisans

,0%

3,6%

7,1%
92,9%

4,4%
92,0%

Tablo 8, çalışmada kullanılan verilerin ve veri toplama yöntemlerinin tez
türlerine göre dağılımını göstermektedir. Bu tablodan hem doktora hem de yüksek
lisans tezlerinde en çok kullanılan yöntemin yüz yüze anket olduğu ve çalışmalarda
çoğunlukla birincil ve ikincil verilerin birlikte kullanıldığı görülmektedir.
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Tablo 9. Çalışmada Kullanılan Ölçekle İlgili Değişkenlerin Tez Türlerine Göre
Dağılımı

Tez Türü
Ölçek türü
Likert

Doktora

Yüksek lisans

78,0%

73,4%

Derecelendirilmiş

2,4%

7,2%

Likert+derecelendirilmiş

2,4%

2,2%

17,1%

16,5%

,0%

,7%

100%

100%

Yok
Stapel
Toplam
Ölçek güvenilirlik testi

Doktora

Yüksek lisans

Var

81,0%

52,5%

Yok

14,2%

39,6%

4,8%

7,9%

100,0%

100,0%

Ölçek yok
Toplam
Ölçek geçerlilik testi

Doktora

Yüksek lisans

Var

85,7%

41,0%

Yok

9,5%

51,1%

Ölçek yok

4,8%

7,9%

100,0%

100,0%

Toplam

Tablo 9’da lisansüstü tezlerde yer alan ölçek türlerinin, ölçek güvenilirlik ve
geçerliliklerinin bilgisine yer verilmiştir. Ölçek güvenilirlik testi olarak tezlerin büyük bir
bölümünde Cronbach alfa katsayısına bakılmış ve Cronbach alfa katsayısı 0,0 ile 1,0
arasında almış olduğu değere göre yorumlanmıştır. Çalışmada yer alan anket
formlarında ağırlıklı olarak Beşli Likert Tipi ölçekler kullanılırken, az da olsa üçlü,
yedili ve onlu Likert ölçeklerinden de yararlanıldığı görülmüştür.
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Tablo 10. Çalışmada Yer Alan Tezlerde Kullanılan İstatistikî Tekniklerin Dağılımı I

Tez Türü
Tanımlayıcı istatistikî bilgiler
Var
Yok
Literatür taraması
Toplam

Doktora
95,2%
4,8%
,0%
100%

Yüksek lisans
92,1%
5,0%
2,9%
100%

Basit Kısmi korelasyon

Doktora

Yüksek lisans

Var
Yok
Toplam
T-Testi
Var
Yok
Toplam
Tek faktörlü Anova
Var
Yok
Toplam
İki faktörlü Anova
Var
Yok
Toplam
Basit doğrusal regresyon
Var
Yok
Toplam
Çoklu doğrusal regresyon
Var
Yok
Toplam

28,6%
71,4%
100%
Doktora
50,0%
50,0%
100%
Doktora
33,3%
66,7%
100%
Doktora
2,4%
95,2%
100%
Doktora
26,2%
73,8%
100%
Doktora
21,4%
78,6%
100%

33,7%
69,3%
100%
Yüksek lisans
41,7%
58,3%
100%
Yüksek lisans
37,4%
65,6%
100%
Yüksek lisans
2,2%
90,6%
100%
Yüksek lisans
16,4%
83,6%
100%
Yüksek lisans
11,5%
88,5%
100%

Tablo 10’da lisansüstü tezlerdeki bulguların analizinde kullanılan yöntemlerin
tez türlerine göre dağılımları yer almaktadır.
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Tablo 11. Çalışmada Yer Alan Tezlerde Kullanılan İstatistikî Tekniklerin Dağılımı II

Tez Türü
Kovaryans analiz

Doktora

Yüksek lisans

Var

5,4%

7,9%

Yok

95,6%

92,1%

Toplam

100%

100%

İki değişken için ki-kare

Doktora

Yüksek lisans

Var

7,1%

14,7%

Yok

92,9%

86,3%

Toplam

100%

100%

Faktör Analizi

Doktora

Yüksek lisans

Var

66,7%

36,6%

Yok

34,3%

64,4%

Toplam

100%

100%

MANOVA

Doktora

Yüksek lisans

Var

11,9%

9,4%

Yok

88,1%

90,6%

Toplam

100%

100%

Tek örneklem ki kare

Doktora

Yüksek lisans

Var

23,8%

21,6%

Yok

76,2%

78,4%

Toplam

100%

100%

72
Tablo 12 Çalışmalarda Kullanılan Parametrik Olmayan Testlerin Dağılımları

Tez Türü
Mann-Whitney Testi

Doktora

Yüksek lisans

Var

9,5%

12,8%

Yok

90,5%

87,2%

Toplam

100%

100%

Doktora

Yüksek lisans

Var

11,5%

9,5%

Yok

88,5%

90,5%

Toplam

100%

100%

Doktora

Yüksek lisans

Kruskal wallis Testi

Kendal Tau
Var

,0%

2,9%

Yok

100,0%

97,1%

100%

100%

Doktora

Yüksek lisans

Toplam
Willcoxon işaretli Sıralar testi
Var

2,4%

2,2%

Yok

95,2%

90,6%

Toplam

100%

100%

Doktora

Yüksek lisans

Kümeleme Analizi
Var

9,5%

13,6%

Yok

90,5%

86,4%

Toplam

100%

100%

Doktora

Yüksek lisans

Var

16,7%

2,2%

Yok

83,3%

97,8%

Toplam

100%

100%

Yapısal Eşitlik Modeli

Tablo 11 ve 12’de parametrik ve parametrik olmayan testlerin kullanımlarının
yüzdesel dağılımlarına yer verilmiştir. Yapısal eşitlik modeliyle ilgili yapılan analizlerin
tez türlerine göre dağılımı doktora tezleri için % 16,7 iken, yüksek lisans tezleri için
% 2,2’dir.
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SONUÇ
Bu çalışma, Yüksek Öğrenim Kurulu’nda pazarlama anabilim dalı altında
kayıtlı olan lisansüstü tezlerin profilini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma ile
pazarlama alanında hazırlanan lisansüstü tezler ve araştırma metodolojilerinin genel
bir profili ortaya konulmuştur. YÖK veritabanı içerisindeki tezler incelendiğinde,
tezlerin işletme, pazarlama, pazarlama iletişimi gibi bilim dalları altında kayıtlı olduğu
görülmüştür. Bu çalışma, pilot bir çalışma olarak kabul edilmiş olup devamındaki
süreçte YÖK’e kayıtlı olan ve erişim izni verilen tüm pazarlama lisansüstü tezlerinin
incelenmesi düşünülmektedir. Lisansüstü çalışma yapacak olan hemen hemen her
birey,

kendi çalışmasıyla ilgili fikir elde edinmek için YÖK’e kayıtlı tezleri ve bu

tezlerin metodolojilerini incelemektedir. Şu ana kadar pazarlama alanıyla ilgili olarak
yapılan lisansüstü tezlerin tamamının derlendiği bir çalışmanın olmayışı bu
çalışmanın literatüre olan katkısını arttırmaktadır. Çalışmalarla ilgili değişkenlerin tez
türlerine göre mevcut durumları bulgular kısmında yer almaktadır. Yapılan çalışmada,
kurulan hipotezlerin doktora tezlerinde dayanağa göre hazırlandığı, yüksek lisans
tezlerinde ise böyle bir dayanağın olmadığı görülmüştür. Çalışmada incelenen
lisansüstü tezlerde, en çok kullanılan analiz faktör analizi iken, en çok tercih edilen
veri toplama tekniği ise yüz yüze anket formudur.
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ÖZET
Bu çalışma, Web of Science’ta yer alan ve 1980-2012 yılları arasında
SSCI’da dizinlenen “Türkiye adresli” ve konu başlığında “pazarlama” kelimesi yer
alan yayınların bibliyometrik analizini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bibliyometrik
analizler, bilimsel yayınların yazar, konu, yayın bilgisi, atıf yapılan kaynaklar vb. gibi
özelliklerinin niceliksel olarak incelenmesini ve incelenen bilim alanına yönelik
değerlendirmeler yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle çalışma, uluslararası
alan indeksleri kapsamında, Türkiye’nin pazarlama yazınına katkısını belirlemeyi
hedeflemektedir.

Çalışmanın bir diğer

amacı, Türkiye pazarlama yazınının

uluslararası alan indekslerindeki yerinin “Türkiye adresli” pazarlama akademisyenleri
örnekleminde gerçekleştirilen nitel bir araştırma çerçevesinde incelemektir. Türkiye
pazarlama yazınındaki yayınlarla ilgili elde edilen bibliyometrik bulgular, pazarlama
disiplininde bilimsel gelişme sürecinin anlaşılmasında önemli katkı sağlamaktadır.
Ayrıca Türkiye adresli pazarlama akademisyenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi
de

bibliyometrik

analizlerin

bulgularının

nitel

olarak

incelenmesine

olanak

vermektedir. Pazarlama disiplinindeki uluslararası yayınların bibliyometrik analizini
gerçekleştirmesi, Türkiye pazarlama yazınının gelişim sürecine ilişkin ipuçları vermesi
ve nitel bir araştırma yardımı ile Türkiye adresli pazarlama akademisyenlerinin
görüşlerine

başvurularak

değerlendirme

yapılması

ve

öneriler

geliştirilmesi

çalışmanın beklenen katkıları arasında yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Pazarlama Yazını, Uluslararası Alan İndeksleri,
Bibliyometrik Analiz, Nitel Araştırma
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ABSTRACT
This study aims to present the findings of bibliometric analysis regarding
“Turkey adressed” studies with the topic of “marketing” in title and indexed in the
Web of Science and SSCI between 1980-2012. The study intends to reveal the
contribution of and from Turkey to the marketing literature in the context of
international citation indexes through bibliometric analysis. By means of bibliometric
analysis, studies concerning the particular scientific field can be quantitatively
scrutinized and evaluated in terms of certain points such as the author, publicationrelated information, the sources cited, etc. Moreover, the study also attempts to
investigate the current situation of Turkish marketing literature through a qualitative
study of Turkey adressed marketing academicians. The findings of the bibliometric
analysis provide contribution to the understanding of the developments in the Turkish
marketing literature. In addition, the study among the Turkey adressed marketing
academicians permits

a qualitative investigation of

findings of the bibliometric

analysis. Consideration of the current situation of the studies in Turkish marketing
literature as well as the presentation of the development process of Turkish
marketing literature and the evaluation of the findings based on the outcomes of the
qualitative research are to be mentioned as the expected contribution and originality
of this study.
Keywords: Turkey, Marketing Literature, International Citation Indexes,
Bibliometric Analysis, Qualitative Study
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GİRİŞ
Bibliyometrik çalışmalar, incelenen bilim dalına, ülke ve/veya ülke gruplarına,
kurumlara veya kişilere ait bilimsel çalışmaların değerlendirilmesine ve mevcut
durumuna yönelik saptamalarda bulunulmasına olanak vermektedir. Elde edilen
tespitler ve bulguların ışığında incelenen bilim dalı, kurum, ülke vb. için ilerlemeler ve
geçirmiş oldukları aşamalar ile birlikte gelecekteki durumlarına yönelik de
değerlendirmeler yapılabilmektedir. Her ne kadar Türkiye adresli bilimsel yayınların
gerek genel olarak gerekse de bilim dalları özelinde incelemesini gerçekleştiren
çalışmalar bulunsa da, yapılan incelemeler sonucunda ilgili literatürde Türkiye’de
pazarlama alanına özel, uluslararası alan indekslerinde yer alan yayınların
değerlendirildiği

bir

çalışmaya

rastlanmamıştır.

Pazarlama

alanına

yönelik

değerlendirmelerin gerçekleştirildiği bibliyometrik çalışmaların uluslararası alanda
oldukça fazla yer alması, ancak Türkiye özelinde uluslararası alan indeksleri
kapsamında

bu

tür

bir

çalışmanın

yapılmamış

olması

bu

çalışmanın

gerçekleştirilmesinin en önemli nedenlerindendir. Bu noktadan hareketle bu çalışma,
bibliyometrik incelemeler yardımıyla Türkiye adresli pazarlama yazınında Web of
Science (WOS) kapsamında Social Science Citation Index’te (SSCI) taranan
çalışmaların ayrıntılı bir incelemesini gerçekleştirerek bu alana katkı sağlamayı
hedeflemektedir. Bu yönüyle çalışma, SSCI kapsamında, Türkiye’nin pazarlama
yazınının

mevcut

durumunun

değerlendirilmesini

gerçekleştirmekle

birlikte,

Türkiye’nin pazarlama yazınına katkısını da belirleyerek bu konuda çeşitli
değerlendirmeler geliştirmektedir. Ayrıca Türkiye pazarlama yazınına yönelik
gerçekleştirilen bibliyometrik analizlerin bulguları, Türkiye’de pazarlama alanında
önde gelen pazarlama akademisyenlerinden oluşan bir örneklemden mülakat
yöntemiyle elde edilen nitel değerlendirmelerle de desteklenmiştir. Böylece,
pazarlama akademisyenlerinin Türkiye pazarlama yazınının mevcut durumunu
etkileyen faktörlere yönelik yorum ve değerlendirmeleri ile bibliyometrik analizlerden
elde edilen bulguların karşılaştırılması olanağı da bulunmuştur.
Atıf Dizinleri ve Bibliyometrik Çalışmalar
Uluslararası bilimsel yayınların nitelik ve niceliğini, keşfettiği atıf indeksleri
sayesinde ölçen dünyanın en önemli bilim kurumlarından biri olan ISI (Institute for
Scientific Information-Bilimsel Bilgi Enstitüsü), 1958 yılında Eugene Garfield
tarafından ABD’nin Philadelphia

kentinde kurulmuştur (Yavan, 2005; 32). ISI ilk

olarak temel bilimler alanındaki bilimsel dergileri kapsayan SCI’yi (Science Citation
Index) yayımlamıştır. SCI’den sonra sosyal bilimleri içeren SSCI (Social Sciences
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Citation Index), daha sonra da sanat ve beşeri bilimleri kapsayan A&HCI
(Art&Humanities Citation Index) yayımlanmıştır. Günümüzde bu üç atıf dizini ile
birlikte dergilere ait bibliyometrik bilgileri içeren Dergi Atıf Raporları (Journal Citation
Reports -JCR) adlı kaynak da ISI Web of Knowledge kapsamında yayımlanmaktadır
(Web of Knowledge, 2012). ISI’nın 1980 yılında her üç indeksin CD-ROM kullanılarak
taranmasını sağlayan bir sistem geliştirmesinin ardından, 1997 yılında SCI, SSCI ve
A&HCI dizinlerine “ISI Web of Knowledge” internet 33 platformu üzerinden erişilen
WOS oluşturulmuştur. WOS, dünyanın en saygın, etki faktörü (bir derginin geçmiş iki
yılda yayımladığı makalelerin toplamına o yıl içerisinde alınan atıfların, geçmiş iki yıl
içinde yayımlanan makale sayısına oranı) en yüksek 9000’in üzerinde dergiye ait
makalelerin yer aldığı, her hafta güncellenen bir veri tabanıdır (Yavan, 2005: 33).
20.

yüzyılda

bibliyografik

uygulamaların

standartlaştırılması

atıf

dizinlemesinin nesnelliğini ve güvenilirliğini artırmıştır (Al ve Tonta, 2004: 21). Atıf
dizinleri; bilim adamlarının, bilim kuruluşlarının ve eserlerinin hem nicelik hem de
nitelik yönünden değerlendirilmesinin yapılması, bilimsel ve teknolojik gelişmenin bir
modelinin oluşturulması ve bilgi taraması ve bilgi erişimine yönelik her türlü
çalışmanın gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır (Gökkurt, 1998: 23). Uluslararası
bilimsel atıf dizinlerine giren yayın sayısı, ülkelerin bilim ve teknolojideki gelişmişliğini
ölçmenin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Al (2009: 232) atıf
dizinlerinin bibliyometrik çalışmalar içerisindeki önemini vurgulayarak, atıf dizinlerinin
yapısını dikkate almadan, alanlara özgü durumları ortaya koymadan ya da mevcut
durumu iyi bir şekilde analiz etmeden o alana yönelik bir bilim politikasının
oluşturulmasının sağlıklı olmayacağını belirtmiştir. ISI’ın dergi seçimindeki temel
ölçütleri; derginin zamanında çıkması, bibliyografik bilgi için İngilizcenin uygun şekilde
kullanımı (başlığın, anahtar kelimelerin İngilizce olması,

dergide makalesi olan

yazarların adreslerinin eksiksiz olması, derginin editörü, danışma kurulu üyeleri ve
dergideki makale yazarlarının ISI kapsamındaki dergilerde yaptığı yayınlar ve atıflar
ve dergide yer alan makalelerin atıf durumları (Asan, 2004: 8) olarak belirtilmiştir.
Görüldüğü gibi, atıf dizinleri bibliyometrik çalışmaların gerçekleştirilmesinde
önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bibliyometri (bibliometrics), bilimetri
(scientometrics), ve enformetri (informetrics) terimleri birbiriyle yakından ilişkili ve
sıklıkla karıştırılan terimlerdir (Hood ve Wilson, 2001). Bilimetri ve bibliyometri
birbirleriyle yakından ilgili oldukları için çoğu kez birlikte kullanılmaktadır (TagueSutcliffe, 1992:1). Hood ve Wilson (2001: 293) da bu görüşü destekleyerek, birçok
bibliyometrik çalışmanın Scientometrics (Bilimetri) isimli dergide yayınlandığını
belirtmiştir. Bilimetri, bilim sosyolojisinin bir parçası ve bilim politikasına yönelik
uygulamaları olan bir alan iken (Tague-Sutcliffe, 1992:1), bibliyometri, yayın
kaynaklarının özelliklerine ya da bir bilim dalına ait çalışmaların dağılımına
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uygulandığı durumlarda kullanılmaktadır (Hood ve Wilson 2001:295). Enformetrinin
ise bilimetri ve bibliyometriyi kapsadığı belirtilmiştir (Brookes, 1990: 42; Egghe ve
Rousseau, 1990:3). Enformetri (informetrics) bilginin ölçülmesi ve matematiksel
kuram ve modellemesiyle ilgilenmekte ve matematiksel araçlardan faydalanarak bilgi
hakkında bilgi teorisi oluşturmaya çalışmaktadır (Egghe ve Rousseau 1990:1).
Belirtilen bu üç kavram dışında, webometri ve sibermetri kavramları da kullanılmaya
başlanmıştır. İnternet sayfalarının içeriğinin ve internet bağlantılarının analizi ve
ölçümü webometrinin alanını oluştururken (Hood ve Wilson 2001:309), internet
dışında tartışma gruplarının faaliyetleri, elektronik posta üzerinden gerçekleştirilen
iletişim gibi konular webometriyi de içine alan sibermetrinin çalışma alanlarıdır
(Björneborn ve Ingwersen, 2004:1217). Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda
pazarlama alanındaki bilimsel yayınlara yönelik analizler gerçekleştirileceği için ve
aynı zamanda ilgili çalışmalarda kullanılan terminolojiye uyum göstermek amacıyla,
çalışmada bibliyometri teriminin kullanımı tercih edilmiştir.
Bibliyometri kavramı, matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin bilimsel
iletişim ortamlarına uygulanması olarak tanımlanmaktadır (Pritchard, 1969: 348).
Bibliyometri, yayınların ya da belgelerin yazar, konu, yayın bilgisi, atıf yapılan
kaynaklar vb. gibi özelliklerinin niceliksel olarak analizi olarak belirtilebilir. Elde edilen
bibliyometrik verilere dayanılarak, belirli bir disiplinin genel yapısı ve özellikleri ortaya
konulmaktadır. Son yıllarda bibliyometri konusuna gösterilen ilgiye paralel olarak bu
alandaki yayın sayısında anlamlı artışlar olmuştur. WOS’ta yapılan taramada SSCI
kapsamında, 1 Ocak 1980-29 Ağustos 2012 tarihleri arasında konu başlığında
“bibliometric” kelimesi yer alan 2.072 yayın olduğu görülmüştür. Bibliyometrik
araştırmalar ile bir ülkenin bilimsel yayın politikası değerlendirilebileceği gibi,
araştırmacıların ya da kurumların yayın performanslarını da ölçmek olanaklıdır.
Çeşitli

bibliyometrik

göstergeler

aracılığıyla

ülkelerin bilimsel

yayın

yapma

davranışları ortaya konulabilmektedir (Al, 2008a). Bibliyometrik çalışmaların ülkeler
arasında karşılaştırmaların yapıldığı türleri (Braun vd. 1995a, 1995b), sadece tek bir
ülkenin yayın performansına yönelik olan çeşitleri (Jacobs ve Ingwersen, 2000;
Osareh ve Wilson, 2000; Moed, 2002), kimi zaman ise konu/alan temelli yaklaşımın
temel alındığı türleri (Uzun ve Özel, 1996) bulunmaktadır.
Türkiye’de Gerçekleştirilen Bibliyometrik Çalışmalar
Türkiye’de bilimetrik ya da bibliyometrik bir çalışma olarak adlandırılabilecek
ilk çalışma Özinönü (1970) tarafından gerçekleştirilerek Türkiye’nin temel bilimlerdeki
durumu incelenmiş ve belli alanlardaki (astronomi, biyoloji, fizik, kimya, matematik,
yer bilimleri) bilimsel verimlilik ölçülmeye çalışılmıştır. 1975-1990 yılları arasında
Türkiye’de pek fazla bibliyometrik çalışmanın gerçekleştirilmediğini belirten Al (2008b:
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10), özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de bibliyometrik çalışmalarda artış
gözlendiğini vurgulamıştır. Bibliyometrik analizler sadece dergi ve atıf dizinleriyle
sınırlı kalmayıp, belirli bir disipline yönelik düzenlenen konferans, kongrelerde vb.
sunulan bildirilere ve tezlere yönelik de gerçekleştirilmektedir. Sosyal bilimlerin bir
dalı olan pazarlama alanında gerçekleştirilen çalışmalara yönelik literatür taraması,
çalışmanın da içeriğiyle paralel olarak bir sonraki bölümde incelenecektir.
Pazarlama Alanının Değerlendirilmesine Yönelik Yapılan Çalışmalar
Pazarlama disiplininin gelişmesiyle birlikte, bu alanda yayınlanan akademik
dergilerin sayısında da artış gözlenmiştir. Moussa ve Touzani’nin (2010: 107)
değerlendirmelerine göre, 1925 yılında sadece tek bir pazarlama dergisi var iken
(Journal of Retailing), günümüzde “Cabell’s Directory of Publishing Opportunities in
Marketing”de listelenen ve pazarlama alanında ve pazarlama alanıyla ilgili 275 adet
dergi bulunmaktadır. Pazarlama alanındaki akademisyenler, pazarlama disiplininin
entelektüel yapısını anlamak amacıyla yaygın olarak bibliyometrik ve bilimetrik
çalışmalar gerçekleştirmişlerdir ve bu çalışmaların çoğunun ortak amacı pazarlama
alanındaki etkili dergilerin, akademisyenlerin, makalelerin ve/veya bölümlerin
sıralamalarını ortaya çıkarmaktır (Saad, 2010: 423). Pazarlama alanına yönelik
değerlendirmelerin gerçekleştirildiği çalışmalarla ilgili literatür incelendiğinde, altı ana
başlık altında bu çalışmaları sınıflandırmak mümkün olmaktadır (Bakınız Tablo 1).
Tablo 1: Pazarlama Alanının Değerlendirildiği Yayınlara Yönelik Literatür Taraması
Konu

Yazar
Luke ve Doke, (1987); Fry vd. (1985); Hult, vd., (1997);

Pazarlama alanında yayın

Polonsky vd., (1999); Theoharakis ve Hirst (2002); Mort

yapan dergilere yönelik algıları

vd., (2004), Bauerly ve Johnson, (2005); Steward ve Lewis

inceleyen çalışmalar

(2010)
Jobber ve Simpson (1988); Leong (1989); Pecotich ve
Everett (1989); Cote vd. (1991); Cote vd., (1992); Hoffman

Pazarlama alanındaki belirli

ve Holbrook, 1993; Pieters vd. (1999); Tellis vd. (1999);

dergi veya dergi gruplarının

Zinkhan ve Leigh, 1999); Alon vd. (2002); Easton ve

atıf ve/veya referans analizi ve

Easton, (2003); Baumgartner ve Pieters, (2003); Guidry

sıralamasına yönelik

vd. (2004); Hofacker vd. (2009);

çalışmalar

Vieira ve Teixeira (2010); Moussa ve Touzani (2010)

Hubbard vd. (2010);
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Konu

Yazar

Pazarlama akademisyenlerini
ve bağlı bulundukları

Kurtz ve Boone (1988); Eaton vd. (1999); Bakir vd. (2000);

departmanları inceleyen

Urbancic (2005); Seggie ve Griffith (2009); Saad, (2010)

çalışmalar
Pazarlama alanındaki
makalelerde yer alan yazarlar

Eaton vd. (1999); Rosenstreich ve Wooliscroft (2006);

arasındaki işbirliği yapısını

Goldenberg vd. (2010)

inceleyen çalışmalar
Müşteri İlişkileri Yönetimi (Barua ve Udo, 2010); Onaylama
Pazarlamanın özel bir alanına

Öğesi Kullanan Reklam (advertising endorser) (Wang ve

yönelik gerçekleştirilen

Hu,

çalışmalar

Chabowski, 2012)

Pazarlama alanını genel

Kurtuluş ve Dündar (1995), Malhotra (1999), Wilkie ve

olarak değerlendiren

Moore (2003); Lehmann (2005); Erdoğan ve Uzkurt

çalışmalar

(2007), Harrigan ve Hulbert (2011), Wührer vd. (2011)

2011)

Uluslararası

Pazarlama

(

Samiee

ve

(Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir)

Bu kısımda belirtilen bilimsel yayınlar dışında, daha kısıtlı sayıda da olsa,
pazarlama alanında bilimetrik/bibliyometrik çalışmaların gerçekleştirildiği lisansüstü
tez çalışmaları da bulunmaktadır (Vassinen, 2006; Vanneste, 2011).

Türkiye’de

bibliyometrik ve/veya bilimetrik yöntemler kullanılarak pazarlama alanına ilişkin
yapılmış çalışma sayısı çok kısıtlıdır. Bu alanda yapılmış en kapsamlı çalışmalar
Bilgin ve Wührer (2008) ile Wührer vd.’nin (2011) çalışmalarıdır. Bilgin ve Wührer
(2008:2) tarafından gerçekleştirilen çalışmada son 25 yıl içerisinde Türkiye’deki tüm
üniversitelerde pazarlama alanında yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin
bibliyometrik bir analizinin bulguları sunulmuştur. Bilgin ve Wührer (2008:2)’in
çalışmasının sonuçlarında, Türkiye’de son 15 yılda çok sayıda yeni üniversitenin
açılmaya başlamasına paralel olarak, yüksek lisans tezlerinin çoğunun da son 10 yıl
içerisinde yazıldığı belirtilmiştir. Yazarlar, Türkiye’nin ihracat yönlü büyümesine dayalı
olarak inceledikleri çalışmalarda genellikle küçük ve orta bütçeli işletmelere
odaklanıldığını, Türkiye’nin gelişmekte olan pazar yapısına bağlı olarak elektronik
ticaret ve reklam politikalarına ve doğrudan yabancı yatırım faktörüne bağlı olarak da
stratejik planlama ve düşünceye önem verildiğini vurgulamışlardır (Bilgin ve Wührer,
2008:19). Wührer vd. (2011) tarafından yapılan ve bilimetrik analizler ve analitik
yöntemlerin kullanıldığı yine benzer bir çalışmada, YÖK tez merkezi veri tabanından
elde edilen 2000 pazarlama tezindeki kendini tekrarlayan ve birlikte ortaya çıkan
anahtar kelimeleri analiz etmişlerdir. Çalışmanın bulgularında anlamlı sonuçlar,
anahtar kelimelerin üç farklı alanda birer ağ oluşturduğunu göstermiştir. Ana olarak

82
“Türkiye, dağıtım kanalları, sorunlar ve pazarlama faaliyetleri” anahtar kelimeleri
çekirdekte yer alırken, çekirdeği çevreleyen yapıda “rekabet ve güç, alıcıların
tercihleri” kavramları yer almıştır. Her ne kadar bibliyometrik çalışma olarak
sınıflandırılmasa da, Türkiye pazarlama akademisi üzerine yapılan önemli çalışmalar
Kurtuluş

ve

Dündar

gerçekleştirilmiştir.

(1995)

ve

Erdoğan

ve

Uzkurt

(2007)

tarafından

Kurtuluş ve Dündar’ın (1995:1-3) “Pazarlama Dünyası”

dergisinde belirli bir zaman aralığı içerisinde yayınlanmış otuz adet çalışmayı
inceledikleri çalışmada, bir bilimsel araştırma sürecinde izlenilmesi gereken
aşamaların uygulanıp uygulanmadığına yönelik

değerlendirmeler yer almaktadır.

Çalışmada değerlendirilen yayınlar, literatür taraması açısından yeterli bulunurken,
ağırlıklı olarak kolayda örnekleme yönteminin tercih edilmesinin çalışmaların kalitesini
olumsuz

yönde etkilediği etkilediği belirtilmiş ve pazarlama akademisyenlerinin

istatistik,

davranış,

psikoloji

ve

sosyoloji

disiplinleriyle

ortak

çalışmalar

gerçekleştirmesi de önerilmiştir. Erdoğan ve Uzkurt (2007) ise Türkiye pazarlama
akademisyenleri

örnekleminde

bir

anket

çalışması

uygulamışlardır.

Türkiye

pazarlama akademiasının örneklemi dahilinde demografik özelliklerinin yanısıra,
akademik

faaliyetlerini

de

(akademik

faaliyetlere

ayrılan

süre,

pazarlama

akademisyeni başına düşen uluslararası yayın sayısı vb.) inceleyen bu çalışma,
Türkiye pazarlama akademiasının profilini ortaya koymaktadır. Bu noktadan hareketle
Türk pazarlama yazınının bibliyometrik analizlerle değerledirilmesine yönelik
oluşturulan yöntem ve bulgular bir sonraki kısımda sunulmaktadır.
Çalışmanın Yöntemi
Çalışma yöntem bakımından iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ilk
aşamasında WoS kapsamında yer alan SSCI veri tabanında bulunan ve 1 Ocak
1980-17 Temmuz 2012 yılları arasında “Türkiye adresli” ve konu başlığında (topic)
“pazarlama” kelimesi yer alan yayınların çeşitli başlıklar altında bibliyometrik
incelemesi ve analizi gerçekleştirilmiştir. Bibliyometrik analizler için en çok kabul
gören veritabanı olan WOS, bir çok disiplini kapsaması, yayın ve atıflarla ilgili çok
eski yıllara uzanan, yazarlar ve kurumlarla ilgili verileri ve dergi etki faktörlerini
içermesi (Karasözen vd., 2008: 2) nedeniyle bu çalışmada tercih edilmiştir. Tarama
17 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir ve bu taramanın sonucunda, WOS veri
tabanının adres bölümünde “Türkiye” olarak sınıflandırılan ve konu (topic) bölümünde
ise “pazarlama” olarak belirtilen 173 adet yayının bulunduğu görülmüştür.
Çalışmadaki bibliyometrik analizler de 173 yayın incelenerek gerçekleştirilmiştir. Her
ne kadar kitaplar, tezler, raporlar ve patentler de bibliyometrik analizlerin öğeleri
olarak

değerlendirilseler

de,

bilimsel

makaleler

analizler

için

ana

öğeyi

oluşturmaktadır (Karasözen vd., 2008: 2) ve bu çalışmanın kapsamında da
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bibliyometrik analizler için 173 adet bilimsel yayın kullanılmıştır. Belirtilen 173 adet
bilimsel yayının yayın türlerine göre dağılımı; 158 adet makale, 7 adet akademik
inceleme/değerlendirme ve 8 adet de diğer kategorisinde sınıflandırılan çalışmalar
(içerisinde editöryel çalışmalar ve bildiri kitapçıklarında yer alan çalışmalar) olarak
belirtilebilir. Yayın ve yazar sayıları, yayınlara yapılan atıflar bibliyometrik ölçünün
temelini oluşturmaktadır (Karasözen vd., 2008: 2). Bu çalışmada da belirtilen çerçeve
içerisinde incelenen yayınların yıllara göre durumu, yazar sayılarına göre yayınların
durumu, araştırma alanı, en fazla yayını olan ve atıf alan araştırmacılar, bu
araştırmacıların bağlı bulundukları üniversiteler, yayınların yayınlandığı dergiler ve bu
dergilerin etki faktörlerine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.
Çalışmanın ikinci aşaması olan nitel çalışma kısmında, Türkiye pazarlama
yazınında, eğitiminde ve organizasyonunda önde gelen akademisyenler belirlenmiş
ve seçilen pazarlama akademisyenlerine mülakat yöntemiyle çeşitli sorular
yöneltilmiştir. Mülakatlar için oluşturulan soru formları e-posta yoluyla katılımcılara
ulaştırılmıştır. Soru formlarının oluşturulmasında ana olarak yazarlar tarafından ilgili
alanda gerçekleştirilen literatür taraması ön planda yer almıştır. Yazarlar tarafından
ilgili alanda gerçekleştirilen literatür taraması sonucu elde edilen çok sayıda değişken
yazarlar tarafından ana başlıklar altında toplanmıştır. Çok sayıdaki değişkenin
sınıflandırılmasıyla elde edilen ana başlıklar Şekil 1’de gösterilmektedir.
Mülakatlardan önce gerçekleştirilen pilot çalışma ile yine Türkiye pazarlama
yazını alanında önde gelen iki akademisyenin görüş ve önerileri alınmış ve soru
formu ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Soru formu iki ana bölümden
oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmaya katılan pazarlama akademisyenlerinin profil
özelliklerini

belirlemeye

yönelik

sorular

yer

almıştır.

Bunlar

ana

olarak;

akademisyenlerin şimdiki pozisyonlarında, şimdiki üniversitelerinde ve akademik
yaşamda çalışma süreleri, ulusal hakemli ve uluslararası hakemli dergilerde
çalışmalarının olup olmadığı vb. şeklindedir. Soru formunun ikinci bölümü ise
çalışmanın amaçları doğrultusunda literatür taraması ve pilot çalışma yardımıyla
oluşturulan 15 adet açık uçlu sorudan oluşmaktadır.
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Pilot çalışma 25-27 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve soru
formları yapılan düzeltmeleri takiben 27 Temmuz 2012 tarihinde e-posta ile 17
pazarlama akademisyenine gönderilmiştir. 27 Ağustos 2012 itibariyle 12 adet
pazarlama akademisyeninden geri dönüş elde edilmiştir. Bir akademisyen de
soruların cevaplandırılması için ön bir çalışma ve araştırmanın gerekmekte olduğunu
bildirerek, çalışmaya katılamayacağını belirtmiştir. Çalışmaya katılan pazarlama
akademisyenlerinin profil özelliklerine yönelik bilgiler Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi, çalışmaya katılan akademisyenlerin 5’i şimdiki çalıştığı
pozisyonda 1-5 yıl arası çalışmıştır. Şimdiki üniversitesinde 11-15 yıl arası çalışan 2
akademisyen var iken, 21-26 yıl çalışan 4 akademisyen bulunmaktadır. Çalışmaya
katılan akademisyenlerin 8’i 11-30 yıl arası akademik yaşamda çalışmalarına devam
etmişlerdir. Ayrıca katılımcılardan biri 2 sene kamuda görev yaptığını, diğer 4
akademisyen de sırasıyla 6 ay, 2 yıl (2 akademisyen) ve 13 yıl özel sektörde
çalıştıklarını belirtmişlerdir. Çalışmadaki akademisyenlerin 9’u devlet üniversitelerinde
çalışmaktadır, çalışmadaki akademisyenlerin biri doçent unvanlı iken geri kalan 11
akademisyen profesör olarak görev yapmaktadır. 8 katılımcının yaşları 40-55
arasındadır. Akademisyenlerin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlarına
bakıldığında, SSCI’da taranan ulusal hakemli dergilerde 5 akademisyenin çalışması
var iken, çalışmaya katılan akademisyenlerin 9’unun SSCI’da taranan uluslararası
hakemli dergilerde yayını olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışmanın amaçlarına
uygun olarak konuyla ilgili yeterli tecrübe ve bilgiyi yansıtan bir örneklemin
oluşturulduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Nitel Çalışmaya Katılan Akademisyenlerin Profili
Şimdiki
Pozisyonunda:

Şimdiki
Üniversitesinde:

Akademik Yaşamda:

Yaş:

1 yıldan az:

1

1 yıldan az:

1

5-10 yıl:

1

30-35:

1

1-5 yıl:

5

1-5 yıl:

2

11-20 yıl:

4

40-45:

4

6-10 yıl:

2

6-10 yıl:

1

21-30 yıl:

4

50-55:

4

11-15 yıl:

2

11-15 yıl:

2

30 yıldan fazla:

3

59-65:

3

16-20 yıl

1

21-26 yıl:

4

Toplam:

12

Topla
m:

12

21-25 yıl:

1

26 yıldan fazla:

2

Toplam:

12

Toplam:

12

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan
makaleler:

Uluslararası hakemli dergilerde
yayınlanan makaleler:

Var:

5

SSCI’da taranan:

Yok:

6

Diğer:

SSCI’da
taranan:

Var: 9
Yok: 2
Var: 10
Yok: --
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İlgili Olunan Pazarlama Alanı:
Tüketici Davranışı

4

Pazarlama Yönetimi

2

Uluslararası Pazarlama

4

Hizmet Pazarlaması

2

Pazarlama İletişimi

4

Marka Yönetimi

1

Dağıtım Kanalları

4

Endüstriyel Pazarlama

1

Pazarlama Stratejileri

3

Pazarlama Teorisi

1

Pazarlama Araştırmaları

2

Pazarlama Eğitimi

1

Pazarlama Ahlakı

2

Pazarlama Tarihi

1

Profil soruları kapsamında katılımcılara sorulan bir diğer soru da, ağırlıklı
olarak ilgilendikleri pazarlama alanlarıdır. İlgili olunan pazarlama alanları yazarlar
tarafından belirli kategorilere göre sınıflandırılmıştır ve katılımcılar tarafından belirtilen
sıklığa göre Tablo 2’de sunulmuştur. Tüketici davranışları, uluslararası pazarlama,
pazarlama iletişimi ve dağıtım kanalları en ağırlıklı odaklanılan pazarlama alanları
olmuştur.
Çalışmanın Bulguları
Bibliyometrik Analizler
Türkiye adresli pazarlama yazınının SSCI kapsamındaki durumunu
incelemek amacıyla gerçekleştirilen bibliyometrik analizler, yıllara göre yayın sayısı,
yayınların yazar sayıları, ağırlıklı incelenen pazarlama alanları, yayınların yer aldığı
dergiler, en fazla yayına sahip araştırmacılar ve bağlı bulundukları üniversiteler, en
fazla atıf alan yayınlar ve bu yayınlara yönelik özelliklerin incelenmesi çerçevesinde
gerçekleştirilmiştir.

Yıllara Göre Yayın Sayıları
Yıllara göre yayın sayıları değerlendirildiğinde, 1 Ocak 1980-17 Temmuz
2012 yılları arasında artışı gözlenmektedir. Her ne kadar 2012 yılında yayın
sayısında belirgin bir düşüş görünse de, 2012 yılının değerlerinin 1 Ocak-17 Temmuz
2012 dönemini içerdiği de göz önüne alınmalıdır. 1981-1991 ve 1993-1995 yılları
arasında herhangi bir yayına rastlanmamıştır. 2006-2010 yılları arasında WOS’ta yer
alan ve SSCI’da taranan “Türkiye” adresli ve “pazarlama” konu başlığında
sınıflandırılan çalışmalarda artış görülmüştür.
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Yayınların Yazar Sayıları
Çalışmada incelenen yayınların yazar sayılarına göre yıllar bazındaki
değişimi incelendiğinde yayınların artış gösterdiği 2006-2010 yılları arasında özellikle
2 ve 3 yazarlı çalışmaların ağırlıkta olduğu, 4 ve 4’ten fazla yazarlı çalışmaların ise
nispeten daha az sayıda olduğu görülmektedir. Pazarlama” konu başlığı ve “Türkiye”
adresli yayınlar temel alınarak yapılan incelemede, bu yayınların büyük ölçüde
ortaklaşa yapılan çalışmaların ürünü olduğu görülmektedir. Tablo 3’te görüldüğü gibi
tek yazarlı yayınlar 29 adet iken, iki ve üç yazarlı çalışmalar sırasıyla 59 ve 53 adettir.
Yazar sayısının en fazla olduğu makale 1 adet olup, yazar sayısı 12’dir. Yayınlar
ortalama yazar sayısına göre incelendiğinde ise, 2000-2011 yılları arasında ortalama
yazar sayısının 1,5 ile-3,3 arasında değişiklik gösterdiği görülmektedir.
Tablo 3: Yayınların Yazar Sayısına Göre Dağılımı
Yazar Sayısı

n

%

1

29

16,7

2

59

34,1

3

53

30,6

4

24

13,8

5

4

2,3

7-8-9 ve 12 yazarlı

4

2,3

Toplam

173

99,8

Not: Yuvarlama hatasından dolayı toplam yüzdesi %100’ün altındadır.

Pazarlama Alanına Göre Yayınlar
İncelenen çalışmaların ağırlıklı olarak hangi alanlarda yoğunlaştığını
belirlemek amacıyla 173 adet çalışmanın her biri incelenmiştir. Yayınların hangi
pazarlama alanına göre inceleneceği ve sınıflandırılacağı, yayınların ilgili oldukları
alanlar sıralanarak yazarlar tarafından oluşturulmuş ve alanlar içerisinde ağırlıklı
konu başlıklarına göre sınıflandırmalar yapılmıştır. Sınıflandırılma (1) sektörlere ilişkin
pazarlama uygulama alanları ve (2) pazarlama yönetimi sistematiğine göre
gerçekleştirilmiştir. Tablo 4, 173 adet çalışmanın araştırma alanlarına göre
sınıflandırılmasını göstermektedir.
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Tablo 4: Araştırma Alanlarına Göre Yayınların Sınıflandırılması

Araştırma Alanı

Yayın Sayısı

Turizm

21

Tüketici Tercihleri, Tüketici Algıları, Tüketici Tutumu

15

Küresel ve Uluslararası Pazarlama

12

Ziraat ve Ormancılık

10

Marka

10

Sağlık

9

Hizmet Üretimi/ Pazarlaması/Kalitesi

9

Tutundurma, Reklam, Halkla İlişkiler

8

Etik

8

Pazarlama Stratejileri/ Yönetimi, Pazar Yönlülük,
Pazar Yönetimi, Liderlik, Değer Zinciri Yönetimi

8

Pazarlama Performansı, Etkinlik, Etkililik

8

Pazarlama Kanalları, Lojistik

7

Pazarlama Yazınına Yönelik Bilimsel Çalışmalar

7

İnovasyon, Yeni Ürün Geliştirme

6

Sosyal Sorumluluk Pazarlaması

5

İlişki Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi

5

Pazarlama Araştırmaları

4

Gıda

4

Fiyat

3

Eğitim, Pazarlama Bilgi Sistemleri (Bilgi Yönetimi), İçsel
Pazarlama, Tekstil, Ulaştırma*

10

E-pazarlama, Makro Pazarlama, Perakendecilik, Satış

4

Yönetimi**
Toplam

173

*Her bir alandan 2’şer çalışma, ** Her bir alandan 1’er çalışma

Tablo 4’te görüldüğü gibi çalışma alanları olarak sınıflandırıldığında “Turizm”
sektöründeki çalışmalar 173 yayın içerisinde en fazla sayıya sahip olanlardır. Turizm
gibi Türkiye’de önde gelen diğer önemli sektörlerden “Ziraat ve Ormancılık” alanında
10 adet, “Sağlık” alanında 9 adet, “Gıda” alanında 4 adet çalışma yer almıştır.
“Tekstil” ve “Ulaştırma” alanlarında ise kısıtlı sayıda olmakla birlikte yayınlar
bulunmaktadır. Ayrıca pazarlama yönetimi alanları arasında “Tüketici Tercihleri”,
“Küresel ve Uluslararası Pazarlama”, “Marka”, “Hizmet Üretimi/Pazarlaması ve
Kalitesi” ön plana çıkmaktadır. “e-pazarlama”, “Makro Pazarlama”, “Perakendecilik”
ve “Satış Yönetimi” alanlarında 1’er adet çalışma gerçekleştirilmiştir.

89
Yayınların Yer Aldığı Dergiler ve Etki Faktörleri
Bibliyometrik göstergelerden biri olan etki faktörü, incelenen 173 çalışma
içinde en fazla yayının yer aldığı dergilere göre incelenmiştir (Bakınız Tablo 5).
African Journal of Business Management dergisi en fazla sayıda yayının yer aldığı
dergi olmuştur.

Tablo 5: Yayınların Yer Aldığı Dergiler ve Etki Faktörleri *
Dergi Adı

Makale

Etki Faktörü

Sayısı

(2011)

African Journal of Business Management

12

-

Journal of Business Ethics

10

0.963

European Journal of Marketing

7

0.956

Tourism Management

7

2.597

Annals of Tourism Research

6

3.259

İktisat, İşletme ve Finans

5

-

Journal of Business Research

5

1.872

Industrial Marketing Management

4

1.530

International Marketing Review

4

1.177

Journal of International Marketing

4

2.900

Management

3

0.929

International Journal of Research in Marketing

3

1.698

Journal of Macromarketing

3

1.140

Journal of Marketing

3

5.472

Quality Quantity

3

0.768

International

Journal

of

Contemporary

Hospitality

*Bu tabloda sayı olarak 3-12 arası makalenin yer aldığı dergiler gösterilmektedir.

WOS bünyesinde yer alan Dergi Atıf Raporlarında (Journal Citation Reports)
2011 yılı içerisinde bu dergi, yazarların kendi yayınlarına atıflarının oldukça fazla
sayıda olmasından dolayı yer almamıştır ve bu yüzden de Tablo 5’te bu dergiye ait
etki faktörü bulunmamaktadır. Ayrıca İktisat, İşletme ve Finans dergisinin de etki
faktörü bulunmamaktadır, bunun nedeni derginin 2009 yılından itibaren SSCI’da
taranmaya başlanması ve buna bağlı olarak 2011 yılına ait etki faktörünün henüz
belirlenmemiş olmasıdır. En fazla dergi etki faktörüne sahip olan (5.472) Journal of
Marketing’de 3 çalışma, Annals of Tourism Research dergisinde de (3.259) 6 çalışma
bulunmaktadır.
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En Fazla Yayına Sahip Araştırmacılar
Çalışmada belirtilen zaman aralığı içerisinde en fazla yayına sahip olan
araştırmacılar incelendiğinde, 173 çalışma kapsamında sayı olarak 3-7 arası
makaleye sahip olan araştırmacılar Tablo 6’da gösterilmektedir.
Tablo 6: En Fazla Yayına Sahip Araştırmacılar*
Araştırmacı

Üniversitesi

Yayın Sayısı

Cengiz Yılmaz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

7

Koen Pauwels

Özyeğin Üniversitesi

6

Nükhet Harmancıoğlu

Koç Üniversitesi

5

Steven H. Seggie

Özyeğin Üniversitesi

5

Mevhibe Albayrak

Ankara Üniversitesi

3

Ahmet Ekici

Bilkent Üniversitesi

3

Erdoğan Güneş

Ankara Üniversitesi

3

Destan Kandemir

Bilkent Üniversitesi

3

Melike Demirbağ Kaplan

İzmir Ekonomi Üniversitesi

3

Osman Karatepe

Doğu Akdeniz Üniversitesi

3

Metin Kozak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

3

Halil Nadiri

Doğu Akdeniz Üniversitesi

3

Bülent Sezen

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

3

İlker Topçu

İstanbul Teknik Üniversitesi

3

*Bu tabloda sayı olarak 3-7 arası makaleye sahip olan araştırmacılar gösterilmektedir.

Tablo 6’da görüldüğü gibi en fazla sayıda “Türkiye adresli” yayına sahip
olanlar sırasıyla Cengiz Yılmaz, Koen Pauwels, Nükhet Harmancıoğlu ve Steven
H.Seggie olarak görülmektedir. Belirtilen diğer araştırmacıların 3’er adet yayını
bulunmaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir husus, belirtilen
araştırmacıların yayın sayılarının Türkiye adresli üniversitelerde bulundukları süre
içerisinde gerçekleştirdikleri yayınlar dikkate alınarak hesaplanmış olmasıdır. Aksi
takdirde

araştırmacıların

yabancı

üniversitelerde

ziyaretçi

araştırmacı

vb.

pozisyonlarda bulundukları sırada gerçekleştirdikleri yayın sayıları da göz önüne
alındığında toplam yayın sayılarında artışlar görülebilmektedir.
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En Fazla Yayına Sahip Araştırmacıların Bağlı Bulundukları Üniversiteler
Yine Tablo 6’da görüldüğü gibi, en fazla sayıda yayına sahip olan
araştırmacıların tümü belli bir üniversiteye bağlı olarak çalışmaktadır. Bu durum
Türkiye’de atıf dizinleri kapsamında yapılan yayınların çok büyük bir yüzdesinin
üniversiteler tarafından yapıldığı gerçeği ile de örtüşmektedir. 2006 yılında
yayımlanan bir rapora göre Avrupa ülkeleri arasında üniversite kaynaklı yayın
üretiminin en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. Türkiye’de bilimsel yayınların %91’i
üniversiteler tarafından üretilmektedir (Moed, 2002: 19). Araştırmacıların bağlı
bulundukları üniversitelerin özellikleri incelendiğinde 10 farklı üniversite içerisinde 5
araştırmacının vakıf üniversitesi bünyesinde çalıştığı, diğer 5 araştırmacının da devlet
üniversitesinde yer aldığı görülmektedir. Araştırmacıların bağlı oldukları üniversite
içerisinde

bağlı

bulundukları

bölüm

ve

pazarlama

alanıyla

olan

ilişkileri

incelendiğinde, 14 araştırmacından 10’unun (yaklaşık olarak %72’sinin) bağlı
bulundukları üniversitelerin İşletme veya İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinde yer
aldıkları görülmüştür. Diğer 4 araştırmacıdan 2’si Ziraat Fakültesi bünyesinde diğer
2’sinin de bağlı bulundukları üniversitelerin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu bölümlerinde çalıştıkları görülmüştür. Belirtilen 14 araştırmacıdan
11’inin çalışma alanlarının doğrudan pazarlama alanı ile ilgili olduğu anlaşılmıştır.

Yayınların Atıf Sayısı ve Yayınlara Yapılan Atıflar
Bibliyometrik çalışmalar yardımı ile bilimsel disiplinleri yakından tanımak ve
araştırmacıların alanlarının yapısına ilişkin bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Atıf
analizi

çalışmaları

da

bibliyometrik

çalışmaların

içinde

değerlendirilirken

araştırmacılara değerli birçok veri sağlamaktadır. Kaynakçasında en çok atıfın yer
aldığı makalede 263 kaynağa atıf yapılmışken en az atıfın kullanıldığı makaledeki atıf
sayısı 1’dir. Kaynakçasında herhangi bir kaynağa atıf yapılmayan 2 adet yayın
bulunmaktadır. Bu yayınlardan biri bir dergide yayınlanan konferans bildiri özetlerine
ait iken, bir diğeri de akademik inceleme olarak sınıflandırılmıştır. Tablo 7, incelenen
173 çalışmanın almış oldukları atıf sayısına göre dağılımını göstermektedir.
İncelenen 173 adet çalışmanın 114 tanesine başka yayınlar tarafından atıf
yapılmıştır. Çalışmaların %34,1’ine (59 adet) ise hiç atıf yapılmadığı görülmüştür. En
çok atıf yapılan makaleye 68 kez atıf yapılmıştır. 1-5 arası atıf alan çalışmalardan 29
tanesi sadece 1 adet atıf almıştır. En fazla atıf almış olan 11 makale 9 farklı dergide
yayınlanmıştır.
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Tablo 7: Yayınların Aldıkları Atıf Sayısına Göre Dağılımı
Atıf Sayısı

Adet ve Yüzde (%)

O atıf

59(%34)

1-5 atıf

66 (%38)

6-10 atıf

21 (%12)

11-15 atıf

8 (%5)

16-20 atıf

4 (%2)

21-25 atıf

4 (%2)

25 atıftan fazla

11 (%7)

Bibliyometrik analizlerde en fazla yayın yapan araştırmacıların ve en fazla
yayının yayınlandığı dergilerin incelenmesinin yanı sıra, en fazla atıf alan çalışma, bu
çalışmaların yayınlandığı dergiler ve aynı zamanda bu araştırmaları gerçekleştiren
araştırmacılara da yer verilmektedir. Bu noktadan hareketle incelenen 173 çalışma
içerisinde en fazla atıf alan ilk 20 çalışma ve araştırmacılara yönelik incelemeler
Tablo 8’de sunulmaktadır.
İncelenen ve toplamı 30 adet olan ilk 20 çalışmanın 7 adedi “Turizm”
alanındaki çalışmalardır ve ilgili turizm dergilerinde yayınlanmışlardır. En yüksek etki
faktörüne (5.472) sahip “Journal of Marketing” dergisinde yayınlanan 3 adet çalışma
vardır. Bunu sırasıyla 3.557 etki faktörüne sahip “Journal of International Business
Studies”te yayınlanan 1 adet çalışma ile 3.259 etki faktörüne sahip olan “Annals of
Tourism Research” dergisinde yayınlanan 3 adet çalışma izlemektedir.
Tablo 8: En Fazla Atıf Alan Çalışmalar

Sıra

Yazarlar

Dergi

1

Kozak, M. (2001)

Annals of Tourism Research
Production and Operations

Toplam

EF

Atıf

(2011)

68

3.259

61

1.301

2

Aksin vd. (2007)

3

Tosun, C. (2002)

Annals of Tourism Research

53

3.259

4

Trusov vd. (2009)

Journal of Marketing

51

5.472

Tourism Management

46

2.597

Tourism Management

46

2.597

38

1.667

5
5
6

Baloğlu ve Mangaloğlu
(2001)
Baloğlu ve Pekcan
(2006)
Ger, G. (1999)

Management

California Management
Review
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Sıra
7
8
9
9
10

Toplam

EF

Atıf

(2011)

30

1.662

27

2.900

Journal of Business Ethics

26

0.963

Büyüközkan, G. (2004)

Internet Research

26

1.115

Aulakh ve Gençtürk

Industrial Marketing

(2000)

Management

25

1.530

25

2.671

24

5.472

23

0.907

20

1.530

18

0.963

17

3.557

Journal of Business Ethics

16

0.963

Tourism Management

15

2.597

Yazarlar

Dergi

Ozsomer ve Simonin

International Journal of

(2004)

Research in Marketing

Ozsomer ve Prussia

Journal of International

(2000)

Marketing

Ekin ve Tezölmez
(1999)

10

Kandemir vd. (2006)

11

Srinivasan vd. (2009)

12

Aksoy vd. (2003)

13

Yılmaz vd. (2005)

14

Rawwas vd. (2005)

15
16
17

Hult vd. (2008)
Ergeneli ve Arıkan
(2002)
Özturan ve Roney
(2004)

Journal of the Academy of
Marketing Science
Journal of Marketing
Journal of Air Transport
Management
Industrial Marketing
Management
Journal of Business Ethics
Journal of International
Business Studies

17

Seggie ve Griffth (2009)

Journal of Marketing

15

5.472

18

Pasa ve Shugan (1996)

Management Science

12

1.733

Türkyılmaz ve Özkan

Industrial Management and

(2007)

Data Systems

12

1.472

19

Akal (2004)

Tourism Management

11

2.597

19

Yaman ve Gürel (2006)

Annals of Tourism Research

11

3.259

11

1.872

18

Journal of Business

19

Karatepe vd. (2006)

19

Nadiri vd. (2009)

Service Industries Journal

11

2.579

20

Ger (1992)

Journal of Consumer Policy

10

-

20

Yılmaz vd. (2004)

10

1.872

20

Cinemre vd. (2006)

10

2.041

20

Sezen ve Yılmaz (2007)

10

0.689

Research

Journal of Business
Research
Aquaculture
Journal of Business and
Industrial Marketing
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Tablo 8’de incelenen 31 çalışmadan 6 adedi tek yazarlı çalışmalar, 13 adedi
iki yazarlı çalışmalar ve geriye kalan 12 çalışma ise ikiden fazla yazarlı çalışmalardan
oluşmaktadır. İncelenen 31 adet çalışmanın bilimsel olarak türü değerlendirildiğinde,
sadece tek bir çalışmanın kavramsal olduğu, geri kalan çalışmaların ise çoğunluğunu
anket yolu ile veri toplamayı içeren ampirik çalışmalar olduğu görülmüştür.

Nitel Çalışma
Çalışmanın ikinci aşaması olan ve 12 pazarlama akademisyeninin katılımıyla
gerçekleşen nitel çalışmanın sonuçları bu bölümde incelenecektir.
SSCI kapsamında yayınlanan Türkiye adresli makalelerin ağırlıklı olarak
yoğunlaştıkları alanlar, nedenleri ve yeni önerilen alanlar

Daha önce Şekil 1’de gösterilen faktörler aracılığıyla oluşturulan 15 adet
sorunun ilki pazarlama yazınında SSCI kapsamında yayınlanan Türkiye adresli
makalelerin

ağırlıklı

olarak

yoğunlaştıkları

alanlara

yönelik

olmuştur.

Akademisyenlerden 7’si tüketici davranışları ve tüketici kültürü teorisi alanlarının bu
anlamda en yoğunlaşılan alanlar olduğunu belirtmiştir. İki akademisyen bu soruya
yönelik herhangi bir bilgisi olmadığını ifade ederken, tüketici davranışına ek olarak,
pazarlama yönetimi, pazarlama iletişimi, pazar odaklılık, turizm, uluslararası
pazarlama, endüstriyel pazarlar, pazarlama araştırmaları ve dağıtım kanalları gibi
alanlar da katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Bu durum bibliyometrik analizlerin
sonuçları ile de uyum göstermiştir. Çalışmada incelen 173 adet yayının en fazla
sırasıyla turizm, tüketici tercihleri ve uluslararası pazarlama alanında gerçekleştiği
yapılan analizler sonucu görülmüştür. Akademisyenler yayınlanan makalelerin
ağırlıklı olarak tüketici davranışı alanında yoğunlaşmasına ilişkin aşağıdaki nedenleri
belirtmişlerdir:

SSCI’da yayın yapan akademisyenlerin sınırlı sayıda olması ve bunların
ilgili alanlarda yoğunlaşması,


Çalışma alanının geniş olması, verilere kolay ulaşılması ve ampirik
çalışmalara imkan vermesi,



Uluslararası literatürde kültürler arası karşılaştırmaya fırsat veren
sonuçlar içermesi bakımından dergilere kabulün daha kolay olması,



Pazarlama alanında önceden çalışmış hocaların bu alanlarda çalışmalar
gerçekleştirmesi.
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Bir önceki soru ile bağlantılı olarak, katılımcılara yöneltilen bir diğer soru,
SSCI kapsamında yayın yapabilmek için pazarlamaya yönelik bazı alanlara
odaklanmanın gerekli olup olmadığıdır. Akademisyenlerin 7’si böyle bir gereklilik
olmadığını savunmuş, çalışmaların yeterli düzeyde bilimsel kaliteyi elde ettiği
takdirde, ilgili dergilerde yayınlanmalarında herhangi bir sorunun yaşanmayacağını
belirtmişlerdir. Diğer 5 akademisyen ise bu yönde bir gereklilik olduğunu belirterek,
akademisyenlerin pazarlamanın belirli bir alanında yoğunlaşmasıyla birlikte o alanla
ilgili kavramları ve kuramı derinlemesine anlayacaklarını ve bu sebeple de SSCI’da
yayın şanslarının artabileceğini vurgulamıştır.
Tüketici araştırmaları, pazarlama teknolojileri, pazarlama tarihi, pazarlama
ve tüketici ahlakı, yükselen ve gerileyen ekonomilerde pazarlama stratejileri,
pazarlama organizasyonlarındaki değişim, pazarlama çalışanlarının tatmin ve
motivasyonu ve uluslararası pazarlama, pazarlama eğitimi, pazarlama-satış
optimizasyonu, pazarlama yatırımı, ve fiyatlandırma SSCI kapsamında yayın
yapabilmek için odaklanılabilecek pazarlama araştırma alanları olarak
belirtilmiştir. Tüketici davranışına üç defa vurgu yapılırken, diğer alanlar birer defa
belirtilmiştir. Çalışmaya katılan akademisyenlerin ağırlıklı olarak ilgilendikleri alanlar
ile (Bakınız Tablo 2) SSCI kapsamında yayın yapabilmek için odaklanılabilecek
pazarlama
araştırma
alanları
arasında
benzerlikler
görülmektedir.
Akademisyenlerden biri sadece pazarlama alanıyla sınırlı kalınmayıp, interdisipliner
çalışmaların bu anlamda arttırılması gerektiğini belirtmiştir.

SSCI kapsamındaki Türkiye adresli pazarlama yayınlarının yoğunlaştığı
dergiler ve dergilerin bilimsel yayın kalitesi
Çalışmaya katılan akademisyenlere bir diğer soruda, SSCI kapsamındaki
Türkiye adresli pazarlama yayınlarının yoğunlaştığı dergiler sorulmuştur. 3
akademisyen bu konuyla ilgilenmediklerini ya da hatırlayamadıklarını belirtmiş, 1
akademisyen herhangi bir ifadede bulunmamış, diğer 8 akademisyen ise Tablo 9’da
gösterilen dergilerde Türkiye adresli pazarlama yayınlarının yoğunlaştığını ifade
etmişlerdir. Bu durum, katılımcıların dergiler konusundaki farkındalıklarını ve algılarını
da ifade etmektedir. Tablo 9’daki sıralamalar, akademisyenlerin vurgulama sıklığına
göre hazırlanmıştır.
European Journal of Marketing en sık vurgulanan dergi olmakla birlikte,
tüketici araştırmaları alanındaki Journal of Consumer Research ve Advances in
Consumer Research ikinci sırada en fazla tekrarlanan dergiler olmuştur. Ayrıca
Journal of International Marketing de iki defa belirtilmiştir. Diğer kategorisindeki
çalışmalar birer defa vurgulanmıştır. Yapılan bibliyometrik analizlerle örtüşen bir
şekilde European Journal of Marketing pazarlama akademisyenlerinin önemli ölçüde
farkında olduğu ve aynı zamanda yayınlarını gerçekleştirdiği bir dergi olmuştur.
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Tablo 9: SSCI kapsamındaki Türkiye adresli pazarlama yayınlarının yoğunlaştığı
dergiler
Dergi

Adet

European Journal of Marketing

6

Journal of Consumer Research

2

Advances in Consumer Research

2

Journal of International Marketing

2

Diğer: International Journal of Consumer Studies, Journal of Product
Innovation Management, International Journal of Market Research,
Marketing Management, Journal of Business Ethics, Journal of Business

10

Research, Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing
Science, International Journal of Advertising, Journal of Industrial
Marketing*
*Her bir dergiden birer adet bulunmaktadır.

Bir diğer ortaya çıkan önemli bir bulgu, çalışmanın kısıtları içerisinde
değerlendirilen çalışmaların büyük bir kısmının Avrupa orijinli dergilerden biri olan
European Journal of Marketing’de yayınlanması, buna karşın Amerika Birleşik
Devletleri (A.B.D) orijinli dergiler olan Journal of Consumer Research, Journal of
Marketing vb. dergilere daha az önem verilmesidir. Bu durum aynı zamanda
dergilerin etki faktörleri ile de bağdaştırılabilir. Journal of Marketing pazarlama
alanında ön plana çıkan ve yüksek bir etki faktörüne (5.472) bağlı bir dergi iken,
çalışma kapsamında değerlendirilen yayınların önemli bir kısmının etki faktörü daha
düşük olan yayınlarda yer almaları da dikkat çekicidir. Rosenstreich ve Wooliscroft
(2006)’a göre A.B.D orijinli yayınların sayı olarak daha az olması, özellikle pazarlama
alanında yayınlanan pazarlama dergilerinin ağırlıklı olarak A.B.D temelli verilere
dayanılarak gerçekleştirilmiş yayınlara öncelik vermesi ile de açıklanabilir.
Akademisyenler tarafından belirtilen dergilerin bilimsel yayın kalitesine
yönelik soruda ise, 8 katılımcı belirttikleri dergilerin saygın ve bilimsel kalite
açısından yüksek olduğunu ifade ederken, 2 akademisyen bu konuda görüş
bildirmemiştir ve bir akademisyen de dergi kalitesinin giderek düştüğünü belirtmiştir.
Bir akademisyen de SSCI kapsamında yer alan Journal of African Business
Management gibi bazı dergilerin ticari amaçlar çerçevesinde yayın yaptığını belirterek
bu tür dergilere yönelik değerlendirmelerin daha dikkatli yapılması gerektiğini
vurgulamıştır.
SSCI

kapsamında

Türkiye

adresli

yayın

yapan

pazarlama

araştırmacılarının bağlı bulundukları üniversitelere yönelik değerlendirmede,
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Tablo 10’da verilen üniversitelerin akademisyenler tarafından sıklıkla belirtildiği
görülmektedir.
Tablo 10: SSCI kapsamındaki Türkiye adresli yayın yapan pazarlama
araştırmacılarının bağlı bulundukları üniversiteler
Üniversite

Adet

Bilkent Üniversitesi

7

Boğaziçi Üniversitesi

5

Akdeniz Üniversitesi

4

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

4

Koç Üniversitesi

3

İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
İstanbul

Teknik

Üniversitesi,

12

Hacettepe

Üniversitesi*
*Her bir üniversite 2’şer defa belirtilmiştir.

Çalışmaya katılan akademisyenler tarafından sırasıyla Bilkent, Boğaziçi ve
Akdeniz Üniversiteleri SSCI kapsamında yayın yapan araştırmacıları bünyesinde
bulunduran üniversiteler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye’deki

yüksek

öğretim

çevresinin

özelliklerinin

ve

Akademik yayın ortamındaki gelişmelerin etkisi
Türkiye’deki yüksek öğretim çevresinin özelliklerinin (yeni kurulan
üniversite sayısındaki artış, STK ve kamu kuruluşlarının projelerindeki artış, vb.)
SSCI kapsamındaki pazarlama yayınlarının sayısı ve alanlarına etkisi incelendiğinde
katılımcıların 3’ünün bu konu hakkında fikir belirtmediği görülürken, 6 katılımcı bu
alandaki gelişmelerin yayın sayısını arttırmada olumlu rolü olacağını bildirmiştir.
Özellikle vurgulanan nokta; atama ve yükseltmelerde yayın koşulunun getirilmesinin
yayın sayısındaki artışı beraberinde getirdiğidir, ancak yayınların kalitesi ve etik
konuları açısından ciddi problemlerin de varolduğuna değinilmiş, yayın yapılabilecek
dergi sayısındaki artışın yayınların kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaptığı da
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Atama ve yükseltmelerde

yer alan kriterler

doğrultusunda, yayın sayısının (niceliğin) yayınların bilimsel kalitesinin (nitelik) önüne
geçmesi ve sadece ulusal yayınlar ile birlikte doçentlik kadrolarına başvurulabilmesi
bu anlamda karşılaşılan önemli sorunlar olarak ifade edilmiştir.
Akademik yayın ortamındaki gelişmelerin SSCI kapsamındaki pazarlama
yayınlarının sayısı ve alanlarına etkisi çalışmaya katılan akademisyenlerin tümü
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tarafından olumlu olarak görülmüştür. Bir akademisyen tarafından dikkat çekilen
önemli bir nokta, yayın yapılabilecek dergi sayısındaki artışla beraber bilimsel
yayınlardaki kalitede düşüşlerin görülmesi ve bununla beraber, bilimsel etiksizlik
olarak değerlendirilen “dilimleme” olaylarının da sıklıkla karşılaşılan bir durum
olmasıdır. Akademik ortamda birden fazla akademisyenin bir araya gelerek farklı
yeteneklerini (yabancı

dil bilgisi,

analiz

hakimiyeti,

teoriye hakimiyet,

vs.)

birleştirmesiyle gerçekleştirilen disiplinlerararası çalışmaların, akademisyenlerin tek
başlarına yayın yapmalarına kıyasla daha olumlu sonuçlar verdiği de bir
akademisyen tarafından vurgulanmıştır. Bibliyometrik analizler, incelenen yayınların
ağırlıklı olarak birden fazla yazarla gerçekleştirildiğini gösterse de, bu çalışmaların bir
kısmı yine pazarlama alanındaki akademisyenlerle yapılmış olabilir. Nitel çalışmada
bu yönde ağırlıklı olarak vurgulanan nokta, pazarlama akademisyenlerinin diğer
disiplinlerdeki araştırmacılarla ortak yayınlar gerçekleştirmesi gereğidir. Ayrıca bir
akademisyen, araştırmacıların odaklandıkları alanlarda tam anlamıyla öğrenme
sağlamadan “puan avcılığı” için yayın sayılarını arttırma çabalarını olumsuz bir
gelişme olarak değerlendirmiştir.

SSCI

kapsamında

yayınlanan

dergilerin

yayın

koşulları

ve

akademisyenlerin özelliklerinin ve donanımlarının etkisi
SSCI kapsamında yayınlanan dergilerin yayın koşullarının pazarlama
yazınında Türkiye adresli yayın yapan araştırmacılara olan etkisinin olumlu yönde
olacağı katılımcıların 5’i tarafından belirtilmiştir. Özellikle pazarlama alanındaki
araştırmacıların dergilerin yayın koşullarına bağlı olarak daha yoğun çalışma arzusu
ve azmi içerisinde olacakları ve bunun da beraberinde daha kaliteli yayınları
getireceği düşünülmektedir. Etkinin olumsuz olabileceğini belirten 5 katılımcı özellikle
bu tür dergilerdeki hakemlik sürecinin uzun sürmesini ve veri olarak Türkiye odaklı
verileri

kullanan

çalışmaların

tercih

edilmemesini

ana

nedenler

olarak

değerlendirmişlerdir. Katılımcılardan biri özellikle bu tür dergilerde A.B.D ya da
Avrupa geneline hitap edebilecek ve bu anlamda derginin okurlarının ilgisini
çekebilecek çalışmalar olmadığı takdirde yayın şansının giderek azaldığı da
belirtilmiştir. Bu sebepten dolayı da Türkiye adresli akademisyenlerin büyük bir
çoğunluğunun ampirik çalışmalarında A.B.D ya da Avrupa’dan elde edilmiş verileri
kullandığı vurgulanmıştır. Türkiye adresli akademisyenlerin SSCI kapsamında
yayınlanan dergilere yönelik karşılaştıkları problemlerin birisinin de Türkiye adresli
yayınların bir kısmında görülen önemli bilimsel etik problemleri olduğu belirtilmiştir.
Bu durum da SSCI kapsamındaki dergilerin yayın kurullarının Türkiye adresli
yayınlara daha şüpheci ve tedirgin yaklaşmasına yol açabilmektedir.

99
Bu görüşlerden farklı olarak bir akademisyen; Türkiye’ye özgü çalışılması
gereken konulara yönelik bir araştırma ve yayın yapma eğiliminin olmadığını,
SSCI’da yayın yapan dergilerin bu tür konuları kabul etmeyeceğine yönelik yanlış
algıların varolduğunu ve aslında Türkiye’ye özel incelenebilecek bazı sorun ve
konuların uluslararası alanda ilgi çekebilecek konular olduğunu belirtmiştir.
Akademisyenlerin özellikleri, donanımları, araştırma metodolojileri ve
araştırma

yöntemlerine

ilişkin

birikimlerinin

pazarlama

yazınında

SSCI

kapsamında Türkiye adresli yayınların gerçekleştirilmesine etkisi 3 akademisyen
tarafından olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Bunun ana nedenleri olarak yapılan
çalışmaların belirtilen dergilerin standartlarını karşılayamaması, akademisyenlerin
yeterli donanıma sahip olmamaları ve ilgili alandaki literatürü yeterli şekilde takip
etmemeleri şeklinde belirtilmiştir. 6 akademisyen ise olumlu olarak etkileyeceğini
belirtmiştir. Akademisyenlerden biri ise Türkiye’de gayet nitelikli yayınların yapılıyor
olmasına rağmen, araştırmacıların yabancı dil düzeylerinin yetersizliğinin ve istenen
derecede araştırma yöntemi ve analiz türlerine hakim olamamanın en önemli sorunlar
olduğunu vurgulamıştır.

Akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerin koşullarının etkisi
ve finansal destekler
Akademisyenlerin bağlı bulundukları üniversitelerin koşullarının
pazarlama
yazınında
SSCI
kapsamında
Türkiye
adresli
yayınların
gerçekleştirilmesine olan etkisi aşağıdaki başlıklar halinde tartışılmıştır:


Vakıf üniversiteleri SSCI‘da taranan dergilerde yayın yapmaları yönünde
araştırmacılar üzerinde yaptırımlar uygulamaktadırlar. Bu da yayın
sayısını arttırmaktadır.



Vakıf üniversiteleri bütçe ve öğrenci sayısı açısından devlet
üniversitelerine göre yayın yapmaya yönelik daha iyi imkanlar
sunmasına rağmen, ders yükü bazı vakıf üniversitelerinde çok yoğun
olabilmektedir.



Araştırma fonlarının gerek üniversite içinden gerekse de üniversite
dışından sağlanıyor olması ve akademisyenin ders yükü yapılan yayın
sayısını ve kalitesini ağırlıklı olarak etkilemektedir.



SSCI‘da taranan dergilerde yayın yapabilmek sadece üniversitelerin
özelliklerine ve koşullarına bağlı olmayıp, akademisyenlerin çalıştıkları
ya da bağlı bulundukları fakülte/bölümlerin kurum kültürüne ve
araştırmacıların bireysel birikimine bağlı olmaktadır.
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Çalışmaya katılan 7 akademisyen pazarlama yazınında SSCI kapsamında
Türkiye adresli yayınların gerçekleştirilmesinde var olan finansal destekleri
yeterli bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Diğer katılımcılardan biri TÜBİTAK’ın
prosedürleri daha kolaylaştırması ve daha çok destek vermesi gerektiğini belirtmiş,
bir diğeri de finansal desteklerin üniversitelerin bilimsel araştırma proje destekleriyle
sağlandığını ve bu desteklerin zaman zaman yayın desteği amacının dışına çıkarak
bilgisayar, yazıcı vb. demirbaş eşya alımında kullanıldığını vurgulamıştır.

Türkiye’deki pazarlama akademiasının ulusal ve uluslararası alandaki
etkinliğinin arttırılması
Çalışmaya katılan tüm akademisyenler Türkiye’deki pazarlama
akademiasının ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğinin arttırılmasında SSCI
kapsamındaki Türkiye adresli yayınların etkisinin olabileceğine katılmışlardır. Bunun
ana sebepleri olarak da, düzenli bir yayın yapma etkinliğine girilmesi sonucu
akademisyenlerin ve pazarlama camiasının saygınlığının artması, akademisyenlerin
yetiştirdikleri öğrencilerin de bu yönde çalışmalar yapması gösterilmektedir. Ayrıca
belirtilen görüşlere göre sadece SSCI yayınları ile bağlı kalınmayıp ilgili alandaki
konferanslara katılmak ve SSCI’da taranan dergilerde hakemlik ve editörlük
faaliyetlerinde bulunmak da etkinliğin arttırılmasında önemli olacaktır. Etkinliğin
arttırılmasında sadece yayın sayısına bağlı kalmak yerine çalışılan alanda kalıcı etki
bırakmak , yani daha önce de belirtildiği gibi niceliğin değil niteliğin ön plana çıkması
gerekliliği belirtilmiştir.

Türk pazarlama yazınının geleceği ve yapılması gerekenler
Son olarak pazarlama yazınının geleceğinin değerlendirildiği soruda,
akademisyenlerden 5’i Türkiye pazarlama yazınının geleceğini çok iyi olarak
değerlendirmediklerini belirtmiş, 2’si olumlu anlamda gelişmelerin var olduğunu
vurgulamış, diğer 5 akademisyen ise Türkiye pazarlama yazınının gelişmesi için
yapılması gerekenleri şöyle sıralamışlardır:


Pazarlama alanında çalışan doktora öğrencileri interdisipliner
çalışmalara yönlendirilmeli ve yayın yapmaya yönelik eğitimlerle
desteklenmeli,



Interdisipliner çalışmalarla birlikte pazarlama akademisyenleri arasında
birlikte çalışma kültürü de arttırılmalı ve akademisyenler arasındaki
kıskançlıklar azaltılmalı,



Doktora eğitiminin bir bölümünde yayın yapmaya yönelik dersler
müfredata dahil edilmeli,
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Türkçe pazarlama yazınının oluşturulması desteklenmeli,



YÖK tarafından sosyal bilimler için tasarlanmış yüksek lisans ve doktora
yönetmeliği oluşturulmalı,
Araştırma ve yayın performansı yeterli olmayan öğretim üyelerinin tez



danışmanlık görevleri iptal edilmeli,
Pazarlama alanının daha farklı ve yeni konularına odaklanılmalı,



bununla birlikte pazarlamanın belirli alanlarında uzman öğretim üyesi
yetiştirilmeli.

SONUÇ
Bu çalışmada, Türkiye adresli pazarlama yazınının belirtilen çerçevede
gerek bibliyometrik analizler gerekse de bu analizleri destekleyen nitel bir çalışma
kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Ana olarak vurgulanması gereken
sonuçlar; çalışmada incelenen yayınların ağırlıklı olarak çok yazarlı gerçekleştirildiği,
“Turizm” alanındaki çalışmaların incelenen yayınlarda ön plana çıktığı bununla birlikte
tüketici

tercihleri,

küresel

ve

uluslararası

pazarlama,

marka,

hizmet

üretimi/pazarlaması ve kalitesi alanlarının da ağırlıklı olarak çalışma yapılan alanlar
olduğu şeklindedir. En fazla yayınların yapıldığı dergi African Journal of Business
Management olmuştur. Bunu Journal of Business Ethics, European Journal of
Marketing ve Tourism Management dergileri izlemektedir. Ağırlık olarak dergi etki
faktörleri de yüksek olan “Turizm” alanındaki dergilerin yayınların gerçekleştirildiği
dergiler arasında yine ön plana çıktığı görülmektedir. Çalışmada en fazla yayına
sahip olan araştırmacılar incelendiğinde tümünün, herhangi bir üniversiteye bağlı
olarak çalıştıkları ve yayınlarını bu kapsamda gerçekleştirdikleri görülmektedir.
İncelenen çalışmaların atıf alma durumlarına bakıldığında incelenen çalışmaların
büyük bir kısmının atıf aldığı, yaklaşık olarak %34’ünün ise hiç atıf almadığı
görülmüştür. En fazla atıf alan ilk 20 çalışma incelendiğinde, sadece bir çalışma
dışında hepsinin ampirik çalışmalar olduğu ve teori temelli analizleri içerdiği
anlaşılmıştır.
Nitel çalışmada ön plana çıkan ana sonuçlar ise, akademisyenlerin
görüşlerine göre tüketici davranışı alanındaki yayınların ağırlıklı olarak SSCI’da
yayınlandığı ve bunda ana neden olarak Türkiye’de bu alanda çalışan akademisyen
sayısının fazla olması ve verilere ulaşmanın bu alanda daha kolay olması şeklindedir.
Bu durum nitel çalışmaya katılan akademisyenlerin ağırlıklı olarak çalıştıkları alanlar
ile parallellik göstermiştir. Bunun sonucunda pazarlama akademisyenlerinin kendi
odaklandıkları ve yoğun olarak çalıştıkları alanları ağırlıklı olarak vurguladıkları ve bu
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alanlar konusunda bilgi sahibi oldukları, fakat diğer taraftan pazarlamanın diğer
alanlarına yönelik olarak daha kapalı oldukları düşünülebilir. Bu anlamda
pazarlamadaki yeni konu ve alanlara yönelim ve bunlarla ilgili SSCI kapsamında
yayın yapmak önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Burgess ve
Steenkamp’ın (2006: 351) belirttiği gibi, gelişen pazarların ihtiyaçları ve içinde
bulunduğu koşullar, uzun yıllardan beri kabul görmüş pazarlama ilkeleri ile çok
örtüşmemektedir. Bu durum da pazarlama disiplini içerisinde gerek değerlendirme
teknikleri gerekse de yöntemler açısından farklı bir yapılanma ihtiyacının doğmasını
beraberinde getirmektedir. Bu nedenle pazarlama akademisyenlerinin Türkiye gibi
gelişmekte olan ülkelerde daha çok yayın yapmalarının pazarlamanın akademik bir
disiplin olarak gelişmesinde çok önemli bir payı vardır. Çalışmaya katılan
akademisyenlerin büyük bir bölümü SSCI kapsamındaki Türkiye adresli pazarlama
yayınlarının yoğunlaştığı dergilere yönelik ayrıntılı bilgiye sahip olmakla beraber,
genel olarak bu dergilerin bilimsel kalitesini de yüksek bulmaktadırlar.
Katılımcıların yarısı Türkiye’deki yüksek öğretim çevresinin özelliklerinin ve
bu alandaki gelişmelerin yayın sayısını arttırmada olumlu rol oynayacağını ve
özellikle de atama ve yükseltme koşullarının bu durumu tetiklediğini belirtmişlerdir.
SSCI’da yer alan dergilerin yayın koşulları açısından özellikle hakemlik sürecinin
uzun olması ve veri olarak Türkiye temelli verileri kullanan çalışmaların tercih
edilmemesi akademisyenler için önemli birer kısıtlama olarak değerlendirilmektedir.
Katılımcıların

bir

kısmı,

pazarlama

alanında

Türkiye

adresli

yayınların

gerçekleştirilmesinde finansal desteklerin yetersiz olduğunu düşünürken, bir kısmı da
bunun üniversiteye ve akademisyenlerin donanımına bağlı olarak çok da olumsuz bir
şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Çalışmadaki tüm akademisyenler
SSCI’da gerçekleştirilen yayınların Türkiye’deki pazarlama yazınının ulusal ve
uluslararası alandaki etkinliğini arttırmada çok önemli bir rol oynayacağını
düşünmektedirler. Bunun için yapılması gerekenler, akademisyenlerin sadece
dergilerle kısıtlı kalmayıp, konferans, kongre vb. gibi toplantılara da katılım
göstermeleri, özellikle doktora seviyesindeki öğrencilerini yayın yapma konusunda
eğitmeleri, teşvik etmeleri ve interdisipliner çalışmalara daha fazla katılım
göstermeleri olarak belirtilmiştir.
Bu noktadan hareketle çalışmanın bulgularına dayanılarak aşağıda belirtilen
öneriler yapılabilir:
Gerek Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın atama ve yükseltme kriterleri,
gerekse de uluslararası yayınların ulusal yayınlara kıyasla
puanlamaya

tabi

tutulması

çalışmalarda artışların

SSCI

görülmesinde

kapsamında
etkili

daha yüksek bir

pazarlama

olmuştur. Bu

alanına

yönelik

faktörlerin

dışında
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Türkiye’deki yüksek öğretim çevresinde yaşanan değişimler, akademik yayın
ortamındaki

değişiklikler,

pazarlama

akademisyenlerinin

bağlı

bulundukları

üniversitelerde yaşanan değişimler ve bu üniversitelerin özellikleri, pazarlama
akademisyenlerinin bilimsel donanımları da yayın sayısının ve kalitesini önemli
ölçüde etkileyebilmektedir. Belirtilen faktörler, Şekil 1’de de gösterildiği gibi,
birbirinden bağımsız değil, tam tersine birbirini oldukça önemli ölçüde etkileyen
değişkenler olarak belirtilebilir. Bu durum da, SSCI kapsamındaki yayınların kalite ve
sayısının

arttırılmasında

sadece

akademisyenlere

bağlı

ya

da

sadece

akademisyenlerin çalıştıkları üniversitelere bağlı faktörlerin incelenmesinin ve
sorunlara sadece tek bir açıdan bakılmasının yeterli olmadığını göstermektedir.
Yayınların gerçekleştirilmesinde finansal kaynaklar hem akademisyenlerin
verilere ulaşmasında hem de akademisyenlerin motivasyonunu arttırmasında önemli
rol oynamaktadır. Bu yüzden, pazarlama akademisyenlerinin finansal kaynaklara
yönelik

farkındalıklarının

arttırılması

gerekmektedir.

TÜBİTAK

destekleri,

üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ), kalkınma ajanslarının destekleri,
yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fonların ve üniversitelerin sağladıkları destekler bu
anlamda ön plana çıkmaktadır. Bu desteklere yönelik gerek üniversitelerde gerekse
de

fakülte/bölümlerde

ayrıntılı

bilgilendirme

toplantılarının

gerçekleştirilmesi,

akademisyenlerin bu anlamda yaşadıkları sıkıntıları anlayıp giderebilecek seminer ve
eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektedir.
Özellikle pazarlama fonksiyonunun bir işletme için sahip olduğu önemin
farkına varılması gerekliliği ile özel sektörle işbirliği çalışmalarının arttırılmasına da
ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüz akademik ortamında yeni ve gelişmekte olan
ekonomiler ve bu alanda ilgili sektörlere ilişkin olarak gerçekleştirilen bilimsel kalitesi
yüksek yayınlara yönelik ilgi, Türkiye pazarlama yazınını da tetiklemektedir. Her ne
kadar, bu araştırmanın katılımcılarının bir kısmı tarafından Türkiye temelli verilerin
A.B.D ve Avrupa orijinli dergilerde ilgi görmediği belirtilmiş olsa da, problemin esas
olarak

bilimsel

kalite

ve

etik

çerçevesinde

değerlendirilmesi

gerektiği

düşünülmektedir. Türkiye temelli verileri kullanan çalışmalar pazarlama alanındaki
teori ve uygulamalara yeni bir boyut ve katkı getirebilecek özellikte olduğu ve yayın
kurullarının ve dergilerin okurlarının ilgisini çekebilecek düzeyde bulunduğu takdirde
Türkiye adresli pazarlama akademisyenlerinin SSCI kapsamındaki etki faktörü
yüksek olan dergilerde yer edinmesi mümkün olabilecektir. Türkiye’nin, gerek
bulunduğu coğrafyadaki konumu gerekse de yabancı yatırımcıların ilgisini çeken bir
ülke konumuna gelmesi bu durumu daha da kolaylaştırmaktadır.
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Bilim etiği araştırmanın katılımcıları tarafından oldukça sık değinilen bir
kavram olmuştur. Pazarlama alanındaki yayınlarda özellikle “dilimleme” hatası ile
yaygın bir problem olarak karşılaşıldığı ve bunun da SSCI kapsamındaki dergilerde
yayın şansını azalttığı belirtilmektedir. Pazarlama akademisyenlerine bilim etiği ve
SSCI kapsamındaki dergilerin öngördükleri kriterler temelinde çeşitli eğitimler
sağlanmalıdır. Bu eğitimler gerek akademisyenlerin bağlı bulundukları fakülte/bölüm
dâhilinde, gerekse de üniversiteler veya Üniversitelerarası Kurul kapsamında
gerçekleştirilebilir.
Özellikle doçentlik sınavlarında gereken kriterleri karşılamak adına “puan
avcılığı”

düşünülerek

bilimsel

yayın

kalitesinin

düşürülmesi

engellenmek

durumundadır. Puan kaygısı yerine etki faktörü yüksek dergilerde yayınların
gerçekleştirilmesinin

tercih

edilmesi

gerekmektedir.

Bu

durum,

Türkiye’deki

pazarlama akademiasının ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğinin arttırılması
açısından önemlidir. Doçentlik ve profesörlük atama ve yükseltmelerinde etki faktörü
yüksek

dergilerde

fakülte/bölüm

yayın

gerekse

de

yapan

akademisyenler

üniversiteler

gerek

bağlamında

bağlı

bulundukları

desteklenmeli

ve

bu

akademisyenlerin elde ettikleri tecrübelerin diğer akademisyenlerle paylaşımı
mümkün hale getirilmelidir.
Gerçekleştirilen

çalışmada

pazarlama

alanına

yönelik

bibliyometrik

çalışmaların uluslararası alanda oldukça yayın bir şekilde yapıldığı görülmüştür.
Ayrıca bu tür yayınlar etki faktörü yüksek SSCI’da yer alan önemli pazarlama dergileri
tarafından da ilgiyle karşılanmış ve kabul görmüştür. Türkiye’de ise farklı alan ve
disiplinlere yönelik bibliyometrik çalışmalar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen,
Türkiye pazarlama yazınının bibliyometrik analizlerle incelendiği çalışmalar oldukça
kısıtlı sayıdadır. Türkiye pazarlama yazınına yönelik bibliyometrik analizlerin farklı
yöntem ve faktörlere bağlı olarak gerçekleştirilmesi ve bu çalışmaların ulusal ve
uluslararası

platformlarda

akademsiyenlerle

paylaşılması,

Türkiye

pazarlama

yazınının gelişmesi açısından faydalı olacaktır. Bu anlamda, Türkiye pazarlama
akademiasını temsil eden Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği vb.
derneklerin, pazarlama alanında önde gelen üniversite ve fakültelerin/bölümlerin
Türkiye

pazarlama

yazınına

yönelik

detaylı

bibliyometrik

incelemeler

gerçekleştirmesi, alanın kontrolünün ve özdenetiminin sağlanmasında ve geleceğe
yönelik bilimsel araştırmaların kalitesini arttırmak için oluşturulacak stratejilerin
belirlenmesinde çok önemli rol oynayacaktır.
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Çalışmanın Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler
Çalışmada değerlendirilmesi gereken üç önemli nokta bulunmaktadır.
Bunlardan ilki, çalışmada yazarların, çalışmaya katkıda bulunurken kullandığı adresin
Türkiye olup olmadığına bakılmasıdır. Çalışmalarda belirtilen yazarlar, yayının dergi
vb. bir yayının yayın tarihinde Türkiye’deki üniversitelerde çalışan yazarlardan
oluşmaktadır ve herhangi bir nedenle yurtdışında olan Türkiye dışındaki adreslerde
yayın yapan yazarları kapsamamaktadır. Diğer önemli bir nokta, çalışmanın WOS
kapsamında

SSCI’da

taranan

“pazarlama”

başlığı

altındaki

yayınları

sınıflandırmasıdır. İncelemeler sonucunda, bu sınıflandırmada bazı yayınların
doğrudan pazarlama alanına yönelik olduğu, bazılarının da pazarlama alanı ile ilişki
kurularak bu alan içinde yer aldığı görülmüştür. Türkiye’de pazarlama alanındaki
araştırmacıların pazarlama alanındaki dergilerin dışındaki farklı dergilerde de
çalışmalarını yayınladıkları düşünüldüğünde, bu anlamda çalışmanın bu tür
araştırmacıları da içerdiği görülmektedir.
Bu çalışma Türkiye adresli pazarlama yazınını bibliyometrik analizler ve nitel
bir araştırma ile inceleyen ilk çalışma olması ile ileride gerçekleştirilecek çalışmalara
ışık tutmaktadır. Gelecekteki çalışmalar, bibliyometrik analizlerin daha ayrıntılı atıf ve
referans sistemine göre değerlendirilmesi, Türkiye adresli yayınlarda yazarların
kendilerine atıf durumunun incelenmesi, SSCI dışındaki diğer dizinlerde taramaların
yapılması ve mevcut çalışmanın bulguları ile karşılaştırılması, Türkiye örneğine
benzer ülke veya ülke gruplarının pazarlama yayın performansı ile Türkiye pazarlama
yazınının karşılaştırılması olarak belirtilebilir. Gerçekleştirilen nitel çalışma, farklı bir
örneklemdeki pazarlama akademisyenlerinin katıldığı odak grup veya Delfi çalışması
ile geliştirilebilir ve çalışmada belirtilen model çerçevesinde saha araştırması yöntemi
aracılığıyla daha geniş bir örnekleme ulaşılarak pazarlama akademisyenlerinin veya
bağlı oldukları üniversitelerin özellikleri ile pazarlama yayın performansına arasındaki
ilişkiye yönelik hipotez testleri yapılabilir.
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ÖZET
Türkiye’de yüksek öğretim düzeyinde verilen pazarlama eğitiminin ders
kitapları ekseninden incelendiği bu çalışmada 1950-2012 yılları arasında Türkçe
yazılan, çeviri ve tezleri içermeyen ve yargısal örneklemeyle seçilen 169 kitaplık
örneklem, içerik analizi yöntemiyle nicel ve nitel yönden değerlendirmeye alınmıştır.
Temel pazarlama kitaplarının içeriği yıllara göre konu bazında irdelenmiş;
dönemin ekonomik ve sosyal olaylarıyla ilişkilendirilerek dönemsel özellikler
saptanmaya çalışılmıştır. Pazarlama ders kitaplarının dönemsel karakteristiğinin
1950'lerden 1970' lere kadar doğuş, 1980' li yıllarda büyüme, 1990' lı yıllardan
itibaren genişleme döneminde olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama eğitimi, pazarlama ders kitapları, içerik analizi.
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ABSTRACT
This paper examines the marketing education in Turkey at the higher
education level from the perspective of textbooks. A sample is chosen by
judgemental sampling, consisting of 169 books in Turkish, written between the years
1950-2012, excluding translations and theses. The sample is evaluated qualitatively
and quantitavely using the content analysis method.
Basic marketing textbooks were examined on the basis of their content by
year published and identification of the periodic traits is attempted through the
association of the textbook contents with the economic and social events of the
period. It could be said that the periodic characteristic is "birth" from 1950s to 1970s,
"growth" in 1980s and "expansion" from 1990s onwards.
Keywords: Marketing education, marketing textbooks, content analysis.
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GİRİŞ
Pazarlama eğitiminin ülkemizdeki dönemsel gelişimi, aynı zamanda
pazarlama kavramının gelişimine de ışık tutmaktadır. Eğitimin gerçekleştirilmesi için
gerekli olan araç,

yöntem ve materyallerin incelenmesi çok yönlü analizler için

yardımcı olabilir. Bu görüşten hareketle Türkiye’deki pazarlama ve pazarlama eğitimi
kavramının ders kitapları ekseninden incelenmesi, bu çalışmanın ana temasını
oluşturmaktadır.

Türkiye’de Pazarlama Ders Kitapları Karakteristiği
Ders kitapları, öğrencilere belli bir konudaki bilgileri kavratıcı, belletici,
pekiştirici olacak biçimde kazandırmak amacıyla içerik ve biçimin birbiriyle uyumlu
şekilde sunulmasını tasarlamayı amaçlayan eğitim araçlarıdır.
Yükseköğretim ders kitapları 1981 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
yapılanmasına kadar, genellikle öğretim üyeleri tarafından kaleme alınan, üniversite
yayın kurulları tarafından onaylandıktan sonra, üniversite matbaaları tarafından belirli
bir sırayla basılan ve çoklukla da o üniversite öğrencilerine hizmet eden nitelikleriyle
hatırlanmaktadır. YÖK yapılanmasından sonra sözkonusu yapı devam etmekle
birlikte öğretim üyelerinin üniversite dışındaki yayınevleri aracılığıyla araştırma ve
ders kitabı yayınlatma olanakları artmış; çok sayıda kitap basılabilmesi kalite ve
rekabet kaygısını körüklemiş, öğrenci olmayan kitlelere de ulaşmayı sağlamıştır.
Ülkemizde pazarlama alanında yayımlanan kitaplar, temelini 1930’lu yıllarda
ülkemizde ders veren Alman bilim adamları yoluyla iktisat ve işletme iktisadı
alanlarından almaktadır (Ete,1945: 40-49). 1950’li yıllara gelindiğinde pazarlama ders
kitapları, eğitimlerini tamamlayarak yurda dönen ilk akademisyenlerimizin de
2

belirleyici rolü ile Amerika kaynaklı çalışmalara daha yakın görünmektedir.

Pazarlama alanında ülkemizde ilk Türkçe yayının İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde 1954 yılında yapıldığı ancak içeriği ve yazarı hakkında bilgi edinilmediği
yolunda belirtilen görüşler (Tuncer, 2006:7) bulunmakla ve 1945 yılında İsmet Alkan
tarafından yazıldığı belirtilen “Perakende Ticaret” isimli kitabın 1954 yılında İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde bağımsız ders olarak okutulduğu belirtilmekle birlikte

2

İlk pazarlama kitaplarının önsözlerinde Michigan State University’den Prof.Dr.Edward Smykay
tarafından kaleme alan sunuş yazılarının destekleyici içeriği bu fikirle örtüşür niteliktedir.
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(Üsdiken, 2003:127) henüz “pazarlama” terimi telaffuz edilmediği için bu çalışmaların
ilk pazarlama kitabı sayılıp sayılmayacağı tartışmaya açıktır.
O yıllarda yazılan bazı kitaplar “marketing” terimini lanse etmekte
**

iken “Pazarlama” terimini içeren ilk ders kitabı, 457 sayfadan oluşan, 28 Mart 1957
tarihli önsözle yazılmış “Pazarlama Prensipleri ve Türkiyede Tatbikatı” isimli kitap
olup Dr.Mehmet Oluç tarafından yazılmış ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin
3

95 numaralı yayını olarak basılmıştır. Üç cilt olarak planlanan -ancak Dr. Mehmet
Oluç’un alandaki öncü ve yoğun görevleri nedeniyle- ve ikinci ve üçüncü ciltlerinin
yayın hayatına katılamadığı belirtilen (Oluç, 1970: Önsöz; Tuncer, 2006:7) söz
konusu kitapta -muhtemelen son ciltte yer alması planlandığı için- kaynakça
bulunmamaktadır.
Pazarlama eğitimi tarihimizin ilk kitabı olarak kayıtlanan bu esere paralel
olarak, yakın yıllarda kaleme alınan bazı eserlerden de söz etmek gerekir. Özellikle
ilk yıllarda basılan ve “öncü pazarlama kitapları” olarak anılabilecek bir dizi kitap,
temel pazarlama kavramlarının açıklanması, örneklendirilmesi, sınıflandırılması
konusunda “ön açıcı” olması ve uzun süre bu özelliğini koruması bakımından önem
4

taşımaktadır.

Bu arada üniversiteler dışında olduğu halde pazarlama kitapları

envanterine bazı kurum ve firmaların da düzenli veya düzensiz yayınlarıyla katkıları
5

olmuştur .
Ders kitaplarının 1990’lı yıllara kadar daha çok “doçent ve profesör” unvanlı
öğretim üyeleri tarafından kaleme alındığı görülürken, son yıllarda doktora
sonrasındaki çalışmaların hızlıca kitaba dönüştürülme çabası dikkat çekmektedir. Bu
yıllarda bir başka değişim de yazar sayısındaki artış ve çok yazarlı kitapların editörlü
çalışmalar şeklinde sunulmasıdır.

**

Osman Eralp, Birleşik Amerika ve Kanada’da Zirai Marketing, Modern Hububat Ticareti Etüdleri,1958.

3

İkinci ciltte pazarlama kanalları, pazarlama yönetimi, üçüncü ciltte pazarlama araştırması konularının

4

Bu kitaplar, bildiri ekinde verilen örneklem listesinde son sütunda (X) ile uzmanlık ve alt alanlarda ilk

yer alması planlanmıştır.
olan kitaplar ise (XX) ile işaretlenmiştir. Temin edilemediği için örneklem dışında kalan Necmi
Çelikel, Reklam Sanatı, 1958; Turan Güneş, Tarımsal Pazarlama I. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yayınları
1175, Ankara, 1961; Hasan Olalı, Turizm Pazarlaması, İ.T.İ.A. Yayını, İzmir,1968; Nezih Neyzi
“Pazar Araştırmaları”, Ders Notları, 1968 de bu kapsamda sayılmalıdır.
5

İstanbul Reklam, MPM, TMO, Halk Bankası bu kurumlar arasında sayılabilir.
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Kitap yazarının konuya değil alana vâkıf olması, kitabın kabul edilme ve
benimsenmesinde önemli rol oynamaktadır. Yazarın konuları işleme biçimi ve
vizyonu,

6

içeriğin oluşmasını büyük ölçüde etkilemektedir. Aynı şekilde açık ve

anlaşılır bir içerik ve güncellik de kitabın çok sayıda baskı yapmasına yardımcı
olmaktadır.

**

Ders kitaplarındaki içerik ve biçim, zaman içinde değişim göstermekte ve
yeni eğitim ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir. Bu değişim, belli bir dönem veya
zaman diliminde, toplumda geçerli olan anlayış, yaklaşım ve paradigmaların birlikte
değişirliğini gösterdiği için anlamlı bulgular sunar.
Sözkonusu değişimin seyrini incelemek ve pazarlama eğitiminin dönemsel
olarak hangi olgu ve olaylardan etkilenerek içerik kazandığını yazılı eğitim kaynakları
olan ders kitaplarını esas alarak yorumlamak amacıyla izleyen başlıkta bir araştırma
tasarımına yer verilmektedir.

Ders Kitapları Ekseninden Pazarlama Eğitiminin Değerlendirilmesi İçin
Bir Araştırma
Araştırmanın Amacı
Türkiye’de

yükseköğretimde

kullanılan

pazarlama

ders

kitaplarının

incelenmesi ve dönemsel olarak analiz edilmesi yoluyla pazarlama eğitim
karakteristiğinin belirlenmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Özgün Değeri ve Literatür
Çalışmanın, Türkiye’deki pazarlama eğitimini ders kitapları üzerinden
dönemler halinde karşılaştırmalı olarak irdeleyen ilk çalışma olduğu görüşü; bu
konuda yurtiçi ve yurtdışında yapılmış olan başka bir çalışmaya rastlanılmamasıyla
desteklenmektedir.

6

Prof.Dr. Çevik Uraz 1979’da tarafından yazılan kitapta Pazarlama Kontrolü konusu ve Prof.Dr. İlhan
Cemalcılar’ın 1983 yılında basılan Pazarlama kitabında Perakendecilik konusuna 20 sayfalık yer
ayrılmış olması dönemine göre “öncü” sayılabilecek bir vizyona işaret etmektedir.

**

Prof.Dr.İsmet Mucuk tarafından yazılan ve 2010 yılı itibarıyla 18. Baskısını yapan “Pazarlama İlkeleri”
burada, bir temel pazarlama kitabı olarak en çok baskı yapan pazarlama kitabı olarak anılmalıdır.
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Araştırmanın Kısıtları
Eski dönemlere ait pazarlama kitaplarının tamamına erişilememesi, bu
kitapların içeriklerine ulaşılması konusunda kısıt oluşturmaktadır.

Araştırmanın Yöntemi
Betimsel araştırma tasarımına uygun olan bu çalışmada tarihsel araştırma
modeli kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’de 1950-2012 yılları arasında yayımlanmış
olan; çeviri, tez ve uzaktan eğitim kitaplarını içermeyen; dili Türkçe olan ve erişim
olanaklarıyla sınırlanarak yargısal örneklemeyle seçilen 169 kitaplık örneklem, içerik
analizi yöntemiyle nicel ve kısmen de nitel yönden değerlendirmeye alınmıştır.
Bilindiği üzere, içerik analizi, nitel araştırma yöntemleri içinde en hızlı gelişen
araştırma

yöntemlerinden

birisidir.

En

yalın

haliyle

içerik

analizi,

içerik

karakteristiğinin sistematik, objektif ve niceliksel analizidir (Neuendorf, 2002:1).

Araştırma Örneklemi
Örneklem, tek bir örneklemden aynı değişkenler için tekrar tekrar ölçüm
alınması yoluyla gerçekleştirilen boylamsal araştırma tasarımına (longitudinal design)
uygun bir şeklide tasarlanmıştır.
Araştırmanın ana kütlesi, belirtilen yıllar arasında basılmış olan tüm
pazarlama ders kitapları olmakla birlikte toplam kitap sayısını belirlemek mümkün
olamamıştır. Ancak, örneklem için esas alınan üniversite kütüphanesi veritabanları
taranarak pazarlama konusunda yazılan ders kitapları belirlenmiş ve ana kütle
*

tahminlenmeye çalışılmıştır .
Pazarlama eğitiminde köklü kurumlar olması -ve özellikle işletme eğitiminin
başlatıcıları olan kurumlar esas alınarak -nedeniyle İstanbul Üniversitesi, Marmara
Üniversitesi (kökeni İstanbul İ.T.İ.A), Anadolu Üniversitesi (kökeni Eskişehir İ.T.İA;
Gazi Üniversitesi (kökeni Ankara İ.T.İ.A), Ege Üniversitesi (kökeni İzmir İ.T.İ.A.) ve
Dokuz Eylül Üniversitesi (kökeni Ege Üniv.) ’ne ait kütüphanelerin veri tabanı ve 1980

*

Kütüphane veri tabanlarındaki pazarlama kitaplarının sayısını belirleme konusunda aynı kitabın bir’den

fazla nüshasının olması tam sayım yapmayı zorlaştırmaktadır. Bu doğrultuda ana kütlenin -yargısal bir
projeksiyonla- yaklaşık olarak 300-400 kitap olduğu tahmin edilmektedir.
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sonrası dönem için üniversitelerle birlikte önemli yayınevlerinin katalogları esas
**

alınmıştır.

Örneklem belirlenirken aşağıda sayılan çoklu kriterleri sağlaması esas
alınmıştır:


Sadece Türkçe ders kitapları örnekleme dahil edilmiş; tez ve
çeviriler,özgün araştırma, kişisel görüş ve yorumları içeren kitaplar
örneklem dışında tutulmuştur.



1950’den başlayarak günümüze kadar onar yıllık dilimler halinde her
dönemi temsil etme niteliğine sahip kitaplar örnekleme alınmıştır. Ana
kütle belirli olmadığı için dönemlere göre kotalı örnekleme yapmak
mümkün olmamış, kitabın “öncü olma”, “baskı sayısının çokluğu”,
“alanını temsil etme” gibi nitelikleri seçim kriteri olarak kabul edilmiştir.
İlk kitapların kaynakçalarından yola çıkılarak yararlanılan diğer kitaplara
ulaşmada kartopu örneklemesi yöntemine başvurulmuş; ayrıca
dönemsel bibliyografyalardan yararlanılmıştır. (Var, 1970:375-456)



Seçilen kitapların mutlaka ön lisans, lisans veya lisans üstü düzeyde
belirli bir dersin ana veya yardımcı kaynağı olma özelliği taşıması esas
alınmıştır.



Benzer içeriğe sahip kitaplar arasından seçim yapılırken farklı yazarlara
ait kitapların örneklemde yer almasına çalışılmıştır.



Seçilen ders kitaplarının öğretim elemanlarınca tercih edilme oranı baskı
sayısını etkileyeceğinden, özellikle temel pazarlama kitapları için çok
sayıda baskı yapmış kitapların mutlaka örneklem içinde yer almasına
çalışılmıştır.



Pazarlama alt alanlarından seçilen kitaplara ait örneklem için, basım
tarihi ve öncü yayın olma özelliği dikkate alınmıştır. Alan eğitiminde
önemli yer tuttuğu düşünülen kitaplar yargısal yaklaşımla örnekleme
dahil edilmiştir.

Yukarıdaki kriterleri sağlayan 169 ders kitabı, örneklemi oluşturmak üzere
dönemler itibarıyla şöyle seçilmiştir.
**

Örneğin Media Cat, Beta, Detay, Seçkin, Siyasal, Türkmen Yayınevleri.
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Tablo 1: Dönemlere Göre Örneklemde Yer Alan Kitap Sayıları
DÖNEM

ÖRNEKLEMDE YER ALAN KİTAP SAYISI

1950’ler

1

1960’lar

4

1970’ler

18

1980’ler

26

1990’lar

33

2000’ler

87

TOPLAM

169

Uygulama Süreci:
Çalışma Mayıs 2012-Ağustos 2012 ayları arasında yazarlar tarafından ortak
bir çalışma odası oluşturularak ve mutlaka birlikte yürütülen etkileşimli çalışma
yöntemi ile İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Sadece analiz için bildiri yazarları tarafından
kullanılan zaman, fiilen ortalama 300 saat/ay’dır.
Araştırmanın Uygulaması
Pilot çalışma: Araştırmacıların aynı kriterlere bağlı kalarak çalışmalarını
sağlamak üzere belirlenen kriterler üzerinden 11 kitabı içeren bir pilot çalışma
*

yapılmış ve kodlama birlikteliği sağlanmıştır .Bu bağlamda araştırmacıların
(kodlayıcıların) güvenilirliği yükseltilmeye çalışılmıştır.

Verilerin Analizi
Veri analizi için öncelikle örneklemi oluşturan kitapların ayrıntılı künyesinin
bir veri tabanı haline getirilmesi için Microsoft Excel programından yararlanılmıştır.
Temel pazarlama kitaplarının incelenmesi için 38, pazarlama yönetimi konularının
incelenmesi için 18 kitap esas alınmıştır. Farklı kriterlere göre frekans dağılımları
**

üretilerek daha sonra tablolar birleştirilmiş ve yorumlanmıştır .

*

Üç araştırmacının aynı kitapları bağımsız incelemesi sonucunda elde edilen bulgular karşılaştırılmış ve
ortak inceleme şablonu oluşturulmuştur.
**
Sayfa kısıtı nedeniyle tabloların tümüne burada yer verilememiştir.
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Araştırmanın Bulguları
Kategorilerin Belirlenmesi
İçerik analizinin ilk aşaması olan kategorik analizde amaç, anlam
maddelerinin sınıflandırılması ve frekanslarının belirlenmesidir (Bilgin, 2006:13).
Kategorilerin bütünsel, homojen, ayırt edici, amaca uygun, objektif ve anlamlı
olabilecek tema, cümle, sözcük gibi birimlerden seçilmesi (Bardin’den aktaran Bilgin,
2006:13) konusundaki yaklaşımla araştırma için uygun kategori, “konu başlıkları”
olarak belirlenmiştir. Konuların kitaplarda “var” veya “yok” olması anlamlı bulunmuş
ve hangi ana başlığın altında olduğu önemsenmemiştir.
Nicel Analiz Sonuçları
Örnekleme alınan 38 temel pazarlama kitabında yer alan konuların
dönemsel dağılımları Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2: Dönem Bazında Temel Pazarlama Kitaplarındaki Konuların Dağılımı (Her
kutudaki oranın payındaki değer, o konunun o dönemde var olma durumunu,
paydası o döneme ait temel pazarlama kitabı sayısını göstermektedir).
1950'le
Konular

1960'lar

1970'ler

1980'ler

1990'lar

2000'ler

Toplam

r
Pazarlama Tanımı, Kapsamı

1/1

2/2

5/5

7/7

9/9

14/14

38/38

Fiyat

1/1

2/2

5/5

7/7

9/9

14/14

38/38

Dağıtım

1/1

2/2

5/5

7/7

9/9

14/14

38/38

Satış-Kişisel Satış

1/1

2/2

5/5

7/7

9/9

14/14

38/38

Tüketici Davranışları

1/1

2/2

5/5

7/7

8/9

14/14

37/38

Reklam

1/1

2/2

4/5

7/7

9/9

14/14

37/38

2/2

4/5

3/7

7/9

10/14

27/38

Pazarlama Araştırması-PBS

1/1

Perakendecilik

0/1

2/2

5/5

5/7

9/9

13/14

34/38

Satış Geliştirme

0/1

2/2

4/5

7/7

9/9

14/14

36/38

Pazarlama Çevresi

0/1

1/2

5/5

7/7

8/9

14/14

35/38

Tüketici Pazarı

0/1

1/2

5/5

7/7

8/9

12/14

33/38

Endüstriyel Pazarlar

0/1

1/2

5/5

7/7

8/9

11/14

32/38

Fiziksel Dağıtım-Lojistik

0/1

1/2

4/5

7/7

8/9

12/14

32/38
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Konular

1950'ler 1960'lar 1970'ler 1980'ler 1990'lar 2000'ler

Topla
m

Uluslararası Pazarlar

0/1

1/2

4/5

7/7

5/9

7/14

24/38

Mamul

0/1

1/2

2/5

7/7

9/9

14/14

33/38

0/1

1/2

1/5

5/7

8/9

9/14

24/38

0/1

0/2

2/5

6/7

8/9

14/14

30/38

Halkla İlişkiler

0/1

0/2

1/5

2/7

6/9

14/14

23/38

Tanıtma

0/1

0/2

1/5

3/7

3/9

1/14

8/38

Uluslararası Pazarlama

0/1

0/2

0/5

5/7

3/9

8/14

16/38

0/1

0/2

0/5

3/7

8/9

13/14

24/38

0/1

0/2

0/5

3/7

6/9

14/14

23/38

0/1

0/2

0/5

2/7

3/9

9/14

14/38

0/1

0/2

0/5

0/7

3/9

5/14

8/38

İnternette Pazarlama

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

6/14

6/38

Doğrudan Pazarlama

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

8/14

8/38

Tedarik Zinciri

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

5/14

5/38

Yeni Ekonomi

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

2/14

2/38

Müşteri Değeri/MİY

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

4/14

4/38

İnovasyon

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

5/14

5/38

Pazarlama Etiği

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

4/14

4/38

0/1

0/2

0/5

0/7

0/9

3/14

3/38

Satın Alma

1/1

2/2

3/5

0/7

0/9

0/14

6/38

Standardizasyon

1/1

0/2

3/5

0/7

0/9

0/14

4/38

Finansman ve Risk

1/1

0/2

0/5

0/7

0/9

0/14

1/38

Lineyer Programlama

0/1

1/2

2/5

0/7

0/9

0/14

3/38

Pazarlama Hesapları

0/1

1/2

0/5

0/7

0/9

0/14

1/38

0/1

0/2

1/5

1/7

0/9

0/14

2/38

0/1

0/2

1/5

1/7

0/9

0/14

2/38

Pazarlama
Organizasyon Uygulama
Denetimi
Bölümlendirme,
Hedefleme ve
Konumlandırma

Stratejik Planlama ve
Pazarlamanın Rolü
Tutundurma-Pazarlama
İletişimi
Hizmet Pazarlaması
İşletme-Pazarlama
Stratejileri

Pazarlamada Yeni
Yaklaşımlar

Çeşitli Ülkelerde ve
Türkiye'de Pazarlama
Toplumsal (Makro)
Pazarlama
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Konular İtibarıyla “Temel Pazarlama” Kitapları İçeriklerinin Dönemsel
Analizi
İnceleme yapılan tüm dönemler boyunca kitaplarda ortak olarak yer alan
konuların, “pazarlamanın tanımı ve kapsamı”, “fiyat”, “dağıtım”, “kişisel satış”, “tüketici
davranışları”, “reklam” ve “pazarlama araştırması” olduğu görülmüştür. Bu konuların
dışındaki tüm konuların belli dönemlerde kitaplarda yer almaya başladığı ya da belli
bir süre sonra yerlerini koruyamadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Dr. Mehmet
Oluç tarafından ilk pazarlama kitabında yer verilen “satın alma” ve “standardizasyon”
konularının kısa süre içinde kitaplardaki yerini kaybettiği, “finansman ve risk”
konusunun ise yalnızca ilk pazarlama kitabında yer aldığı gözlemlenmiştir.
“Pazarlama hesapları” konusu yalnızca 1960’lı yıllarda, “lineyer programlama” 1960’lı
ve 1970’li yıllarda kitaplarda yer almış; “çeşitli ülkelerde ve Türkiye’de pazarlama” ve
“toplumsal (makro) pazarlama” konuları 1970 ve 1980’li yıllarda kitaplarda yer alan
konular olmuştur.
Boylamsal analiz sonucunda, “perakendecilik”, “satış geliştirme”, “mamul”,
“pazarlama çevresi”, “pazar türleri”, “fiziksel dağıtım” ve “pazarlama yönetiminde
organizasyon ve uygulama” konularının 1960’lı yıllar itibariyle temel pazarlama ders
kitaplarında yer almaya başladığı ve bu konuların günümüze kadar kitaplardaki
yerlerini koruduğu belirlenmiştir.
1971 yılında hazırlanan bir çalışmadan önemle söz etme gereği vardır. Doç.
Dr. Ömer Aşıcı tarafından, “Pazarlamaya Giriş” dersi için ders kitabına ek olarak
hazırlandığı belirtilen ve 339 sorudan oluşan bir “Pazarlama Test Kitabı” bu tür
o
çalışmalar için yegâne örneği oluşturmaktadır.
1970’lerden itibaren kitaplara yeni giren konular, “bölümlendirme, hedefleme
ve konumlandırma”, “halkla ilişkiler” ve “tanıtma”dır. Özellikle “bölümlendirme,
hedefleme ve konumlandırma” ve “halkla ilişkiler” konularının günümüze kadar
geçen zamanda kitaplarda yer alma oranları ve konu kapsamları artış göstermiştir.
Buna karşın, “tanıtma” konusu ilerleyen dönemlerde halkla ilişkilerin bir
fonksiyonu olarak değerlendirilerek halkla ilişkiler ile ilişkilendirilmiş ve 1980’lerden
sonra düşüşe geçerek günümüzde temel pazarlama kitaplarındaki yerini kaybetmiştir.
Halkla ilişkiler konusu tanıtma ile birleşmiş olmasına rağmen ilk kez konu edildiği
1970’li yıllardan itibaren temel pazarlama kitapları içinde hep dar kapsamda ele
*
alınmıştır . 2000’li yıllarda da benzer şekilde halkla ilişkiler konusunun temel
o
*

Ömer Aşıcı, Pazarlama test Kitabı, Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayın No:64/12,İstaiklal Matbaası,
İzmir,1971.
Örneğin, 1978 yılında Prof. Çevik Uraz tarafından yazılan Temel Pazarlama Bilgileri kitabında halkla
ilişkiler konusuna yaklaşık 5, Prof. Dr. İsmet Mucuk’un 1980’lerde yazdığı Pazarlama İlkeleri
kitaplarında yaklaşık 2-3, 1990’larda Prof. Dr. Ömer Baybars Tek, Prof. Dr. Ahmet Hamdi İslamoğlu
ve Prof. Dr. Cemal Yükselen tarafından yazılan temel pazarlama kitaplarında 1ile 6 sayfa arasında
yer bulmuştur.
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pazarlama kitaplarında hala 1-10 sayfa arasında yer almasının nedeni, bu alanın
iletişim ve yönetim çalışmaları içinde de yer edinmesi ve ayrı bir uzmanlık alanı
olarak gelişmiş olmasıdır.
1980’lerden itibaren temel pazarlama kitaplarında yer almaya başlayan
konular, “uluslararası pazarlama”, “stratejik planlama ve pazarlamanın rolü”,
“tutundurma” ve “hizmet pazarlaması”dır. 1980’li yıllar pazarlama konuları açısından
bir “yığılma/yoğunlaşma dönemi” olarak görülebilir. Bu yıllarda “stratejik pazarlama”,
“pazarlama araştırması”, “pazar hedefleme ve konumlandırma”, “ürün”, “fiziksel
dağıtım” konuları temel pazarlama kitapları içindeki yerlerini korurken aynı zamanda
bağımsız birer alan oluşturmaya başlamıştır.
1990’lı yıllarda ders kitaplarında yer bulmaya başlayan tek yeni konu olan
“işletme stratejileri”, 2000’li yıllarda da önemini sürdürmüş ve bu konunun pazarlama
yönetimi kitaplarında daha ayrıntılı olarak yer aldığı görülmüştür. Ulusal ve
uluslararası rekabetin hızla arttığı bu dönemde işletme stratejileriyle pazarlama
konularının bir arada incelenmeye başlanması pazarlamaya stratejik yönlü bakış
açısıyla yaklaşıldığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 1990’lı yıllarda temel
pazarlama kitaplarındaki konuların çeşitlenme hızının önceki dönemlere göre daha
az, uzmanlığa yönelik pazarlama kitaplarındaki çeşitlenme hızının daha fazla olduğu
söylenebilir.
Özellikle
2000’li yıllarda büyük ivme kazanan bilişim teknolojileri
kullanımının, pazarlama olgusunu yaygınlaştırıcı etkisi, temel pazarlama kitaplarında
yeni bölümler olarak yer almıştır.
Pazarlama alt alanlarına yönelik kitaplardaki bu çeşitlenmenin nedenleri
arasında, pazarlama eğitiminin hızla yaygınlaşması, üniversitelerde ön lisans
düzeyinde artış gösteren pazarlama programları nedeniyle çoğalan öğrenci sayısı ve
onların eğitim ihtiyacı; genç akademisyenlerin yayın yapma konusundaki istekliliği,
pazarlamanın hemen her sektör için öneminin anlaşılması gibi nedenler sayılabilir.

Pazarlama Yönetimi Kitaplarına İlişkin Analizler
Temel pazarlama kitapları dışında kalan ancak önemli konuları içermesi
bakımından pazarlama yönetimi kitapları da inceleme kapsamına alınmıştır.
1970’lerden başlayarak tüm dönemlerde kitaplarda pazarlama karması bileşenlerine
ait politikalara ilişkin bölümlere yer verilmiştir. 1980’lerden itibaren “pazar odaklılık”
ve “müşteri” konusu önem kazanarak ayrı bölümler halinde ders kitaplarında yer
almıştır.
“Pazarlama planlaması”ve “pazarlama kontrolü” konuları her dönemde
önemli iken, 1990’lı yıllarda stratejik planlama konusu önemsenmiş ve 2000’li yıllara
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gelindiğinde “performans değerlendirmesi” konusu da ders kitaplarında yer almaya
başlamıştır. Benzer biçimde “pazar analizi” kavramı da yerini 1990’lı yıllarda “sektör
ve rekabet analizi” ve “stratejik pazar analizi” konularına bırakmıştır. Giderek büyüyen
pazarlar ve rekabet koşulları nedeniyle pazarların daha tanımlı biçimde hedeflenmesi
ihtiyacına bağlı olarak “yeni-büyüyen-olgun-gerileyen pazarlar” için özel stratejiler
kitaplarda yerini almıştır.

Pazarlama Alt Alanları/Uzmanlık Kitaplarına İlişkin Analizler
1990’lı yılların ikinci yarısından başlayarak ve özellikle 2000’li yıllarda
çeşitlenen ve içerik bakımından renklenen pazarlama kitapları, doğrudan ders kitabı
olarak tasarlanmamış olsa da yardımcı ders kitabı niteliğinde alana hizmet vermiştir.
Bu dönem, pazarlama alt alanında yazılan kitap sayısının zirveye ulaştığı dönem
olarak değerlendirilebilir.
“Dijital ekonomi/yeni ekonomi”nin hüküm sürdüğü 2000’li yıllardan itibaren,
“doğrudan pazarlama”, “internette pazarlama”, “tedarik zinciri”, “inovasyon”, “müşteri
değeri/MİY”, “pazarlama etiği”, “pazarlamada yeni yaklaşımlar” ve “yeni ekonomi”
konuları temel pazarlama kitaplarında yer almaya başlamıştır. “Elektronik posta ile
pazarlama”, “blogla pazarlama”, “eğlence pazarlaması”, “spor pazarlaması”, “yeşil
pazarlama”, “ağızdan ağıza pazarlama”, “sosyal medya pazarlaması”, “mağazacılıkta
atmosfer”, “marketlerde pazarlama yönetimi” gibi pazarlama alt alanlarına özgü hatta
özellikli konuları içeren kitaplar, 2000’li yılların coşkulu, genç ve renkli konularını
oluşturmaktadır.
İnceleme kapsamında uzmanlaşma ve genişleme alanlarını gösterebilmek
için Tablo 3’te gruplanmış üst başlıklara bağlı olarak çeşitlenen uzmanlık konuları
sunulmaktadır.

7

7

Çok sayıda ve benzer içerikte olan alt uzmanlık konularına ilişkin kitaplar arasından seçim yapılırken

farklı yazarlara ait olan ve aynı kitap ismini taşıyan kitaplar ve temel konuları içeren pazarlama kitapları
bu kapsama alınmamıştır.
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Tablo 3: Çeşitlenen Pazarlama Uzmanlık Alanları
PAZARLAMA ALANI

ALAN KİTAPLARINDAN ÖRNEKLER
1. Küresel Pazarlama Yönetimi
2. Marketlerde Pazarlama Yönetimi
3. Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım

PAZARLAMA
YÖNETİMİ

4. Uluslararası Pazarlama Yönetimi
5. Uluslararası Perakendecilik
6. Pazarlama Yönetimi
7. Vak’alarla Pazarlama Yönetimi
8. Pazarlama İletişimi Yönetimi
9. Kavram ve Kuramlarıyla Reklam
10. Nedir Bu Reklam?
11. Ağızdan Ağıza Pazarlama

PAZARLAMA
İLETİŞİMİ

12. Elektronik Posta ile Pazarlama
13. Blogla Pazarlama
14. İnternette Pazarlama
15. Sosyal Medya Pazarlaması
16. Pazarlama Araştırmaları Teknikler ve SPSS Destekli

UYGULAMALI

Uygulamalar

ARAŞTIRMA
17. Pazarlama Araştırmaları Tasarım ve Analiz
18. Satış Teknikleri Eğitimi
19. Satış ve Satış Yönetimi
20. Kişisel Satış Teknikleri
21. Satış Yönetimi
22. Alışveriş Merkezleri ve Yönetimi
23. Mağaza Atmosferi
SATIŞ

24. Strateji ve Bire-Bir Pazarlama CRM
25. Müşteri Odaklı Mağaza Yönetimi
26. Doğrudan Pazarlama Yönetimi
27. Müşteri İlişkileri Eğitimi
28. Profesyonel Satış Yönetimi
29. Satışta ve Pazarlamada MİY
30. Perakende Yönetiminin Temelleri
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PAZARLAMA ALANI

ALAN KİTAPLARINDAN ÖRNEKLER
31. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejileri: Global
ve Yerel Yaklaşım

TÜKETİCİ
DAVRANISI

32. Tüketici Davranışları
33. Post-Modern Pazarlama Tüketim ve Tüketici
34. Çağdaş Tüketici Davranışı
35. Stratejik Küresel Pazarlama

KÜRESEL
PAZARLAMA

36. Uluslararası Pazarlama Yönetimi Uluslararası
Perakendecilik
37. Küresel Pazarlama Yönetimi
38. Entegre Lojistik Yönetimi

LOJİSTİK

39. Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi
40. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
41. Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler
42. Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar

PAZARLAMADA

43. Post-Modern Pazarlama Tüketim ve Tüketici

YENİ YAKLAŞIMLAR

44. Yeşil Pazarlama
45. Eğlence Pazarlaması
46. Spor Pazarlaması
47. Sosyal Pazarlama

HİZMET

48. İşletmelerde Barkod Uygulamaları

PAZARLAMASI

49. Kategori Yönetimi
50. Sağlık Hizmetleri Pazarlaması
51. Pazarlamada Tüketim ve Tüketici Ahlakı

ETİK

52. Pazarlama Ahlakı
53. Pazarlamada Etik Yaklaşımlar

SİYASET

54. Siyaset Pazarlaması

PAZARLAMASI
55. Marka ve Marka Stratejileri
MARKA
56. Marka Olmak
MEVZUAT

57. Pazarlama Mevzuatı
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Örneklemdeki Kitapların Sayfa Sayıları Açısından Analizi
Örneklemde yer alan kitapların sayfa sayıları itibarıyla dönem bazında
ortalama sayfa ve kaynakça sayfa sayısı bakımından dağılımı Şekil 1’de
sunulmaktadır.
Şekil 1: Ortalama Kitap ve Kaynakça Sayfa Sayıları Dağılımı

Geçmişten günümüze yaklaştıkça toplam kitap ve kaynakça sayfa
sayısındaki artışın, içerik ve daha geniş bir kaynak taraması yapma olanağına işaret
ettiği açıktır. Özellikle yabancı kaynak sayısındaki artışa eşlik eden başka bir durum,
internet kaynaklı referansların çokluğudur. Kuşkusuz ilk pazarlama kitabının, hala
günümüz kitaplarıyla yarışan sayfa sayısı da oldukça dikkat çekicidir.
Prof.Dr.Ömer Baybars Tek tarafından yazılan ve pazarlama alanında bu
güne dek en kapsamlı içeriği sunan Modern Pazarlama İlkeleri kitabı ise 2007 baskısı
itibarıyla 943 sayfadır.
Kitapların kapsam tercihi eğitim düzeyi dikkate alınarak planlanıyor olsa da
genellikle baskı sayısı arttıkça güncellemeler nedeniyle sayfa sayısı artışının olağan
**

kabul edildiği durumun tersini gösteren bir örneğin de bulunduğu kaydedilmelidir .

**

Sezer Korkmaz-Zeliha Eser- Sevgi Ayşe Öztürk- F.Bahar Işın tarafından 2009’da yazılan, Pazarlama
Kavramlar İlkeler Kararlar isimli kitap iki yıl sonra Zeliha Eser-Sezer Korkmaz tarafından 615
sayfadan 270 sayfaya indirilerek yeniden yazılmıştır.
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Pazarlama Ders Kitaplarının Dönemsel Yorumu
Yukarıda dönemsel olarak açıklanan analizlerin topluca değerlendirilmesi
için Tablo 4’ de bazı tanımlar ve kavramsal yorumlamalar özetlenmeye çalışılmıştır.
Ülkemizde 1950’li yıllarda tarıma dayalı, ticareti artırmaya ve vergi
politikalarını oluşturmaya çalışan bir ekonominin geçerli olması nedeniyle daha çok
tarım ekonomisi, devlet muhasebesi, vergi uygulamaları, ticaret hukuku konusunda
yayınların artışına tanık olunmuştur. 1960’lı yıllarda devletin kalkınma planlarına yön
vermesiyle yatırım kavramı, sınırlı olan kaynakların doğru kullanımı konusu ve
verimlilik sorunları konuları gündeme gelmiş ve işletme ekonomisi disiplini, maliyet
ve

hesaplamalar

konusunda

yoğunlaşarak

işletme

eğitiminin

temellerini

oluşturmuştur. 1970’li yıllarda sevk ve idare kavramıyla ilişkili olarak personel
yönetimi kavramı, istatistiksel analizler yeni bir trend olarak yol almaya başlamıştır.
Tasarrufa, ithal ikamesine ve devletçi yaklaşımlara dayalı olan ekonomi, sosyal
yönden az tüketen, sınırlı kaynaklarını dikkatle kullanan ve milli duygularla hareket
eden bir toplumu tesis etmiştir. Pazarlama disiplininin Ülkemizde emeklediği
dönemler olarak bu yıllarda çok az sayıda kitabın yazılmış olması, ekonomik ve
sosyal gelişme olgularıyla uyumlu bir tablo oluşturmaktadır. Bu çerçevede pazarlama
sadece “değişim” rolünü üstlenen bir işlev olarak toplum sahnesinde küçük bir rol
oynamaktadır ve dolayısıyla pazarlama eğitimine de fazla ihtiyaç duyulmamaktadır.
1980’li yıllarda uluslararasılaşma sürecine dahil olan ekonomi politikalar
nedeniyle Türkiye’deki liberalleşme politikaları ve dışa açılma çabaları, araştırma
yoluyla yeni pazarları tanıma, pazara giriş ve büyüme stratejilerini belirleme ve
tutundurma çabalarının artışını sağlamış; pazarlama kavramı önem kazanmış ve
pazarlama eğitimi talebi giderek artmıştır. Buna paralel olarak söz konusu alanlarda
yeni bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulmuştur.
Ekonomik bütünleşmenin beraberinde getirdiği sektörel değişim, tarıma
dayalı

ekonomiden

neredeyse

sanayileşmeyi

yaşamadan

doğrudan

hizmet

ekonomisine geçişi sağlamış; paralelinde hizmet pazarlamasına doğru ilgi artmış ve
ayrı bir uzmanlık alanı olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
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Tablo 4:Pazarlama Ders Kitaplarının Karakteristiği ve Dönemsel Yorumu
Kategori
ismi

Etki/ Trend

Dönemlere Eşlik Eden Ekonomik
Olaylar/ Pazarlama Eğitimi
Savaş sonrası dönemde ekonomik
krizler, döviz darboğazı; Türkiye’nin

1950'ler

Tanışma ve Terim
Arayışı
Temel kavramlar
Terimlerde anlaşma

düzlüğe çıkma çabaları; içe dönük
İktisat bilimi

korumacı yaklaşım.

etkisi

Özel sektör kavramı, plansız
liberalleşme

çabası

“Pazarlama kavramına yabancı
dönem”

1960'lar

DOĞUŞ

Planlı kalkınma hamlesi ile ekonomik
Kavramlar Dönemi
Kavramları tanımlama

İşletme iktisadı
etkisi

kalkınma hedefleri, devletçi politikalar
İthal ikamesi politikaları
“Üniversitelerde ilk pazarlama
dersleri”

Yatay ve dikey

İthal ikamesi politikaları

genişleme

1970'ler

Konuların genişlemesi:
aynı konular için daha
fazla bilgi sunma, çeviri
kitapların etkisi
Makalelerle yeni
konuların tartışılması

Petrol krizinin etkileri, Kıbrıs Harekatı,
devletçi politikalar, ekonomide
Temel

daralma etkisi.

pazarlama

Enflasyonist ve Stagflasyonist

kavram ve

konjonktür.

konularında

Pazarlama eğitimi kımıldanma

anlaşma

halinde.
Pazarlama Bölümlerinin kuruluşu
(İlk pazarlama Bölümü Ege Üniv.
İTBF de kuruluyor-1969).
24 Ocak kararları ve dışa açılma
Küreselleşme

1980'ler

BÜYÜME

Yığılma/Yoğunlaşma
Konularda yığılma ve
gruplaşma
Pazar-müşteri-tüketici
davranışı
konularında yoğunlaşma

Tam konvertibiliteye geçiş
Pazar ve

Rekabet stratejileri/

rekabet

Özel sektör ve işletme eğitimi önemli

etkisi

hale gelmekte.
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
ABD’lerin kuruluşu.

2000'ler

GELİŞME

1990'lar
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Kategori
ismi
Dikey Çeşitlenme
Yeni konuların doğuşu
Stratejik yaklaşım
Markalaşma
Satış teknikleri
İletişim
CRM

Etki/ Trend

Bilgi
kaynaklarına
erişim kolaylığı

Yatay ve Çapraz
Çeşitlenme
Konular arasında
etkileşim Çevreci
yaklaşımlar
Lojistik
etik
yenilik

Bilginin çok
yönlü
paylaşımı

Dönemlere Eşlik Eden Ekonomik
Olaylar/ Pazarlama Eğitimi
Yeni Ekonomi
Gümrük Birliğine giriş, portföy
yatırımları
Ekonomik krizler pazarlama
çabalarını çok yönlüleştirdi
Ekonomide devletin etkisi azaldı/
Pazarlama gündelik hayatta,
pazarlama eğitimi önemli.

Yeni ekonomi
İnternet ve dijital ekonomi
Sosyal ağ ekonomisi/
Pazarlama her yerde, pazarlama
eğitimi acil ve önemli.

Örnekleme İlişkin Nitel Analiz
Nicel analizin yanı sıra nitel yönden yapılacak içerik analizi, çıkarımları
örnekleyerek daha iyi fikir verebilir. Kitapların isim, önsöz, kaynakça, yazar unvanı,
basım yılı ve yeri gibi tanımlayıcı özellikleri ile yazarın dil ve anlatım tercihleri, kitap
formatı ve grafik sunumu da birinci elden fikir veren öğelerdir. Ancak burada yer
kısıtlaması nedeniyle bir fikir vermesi bakımından sadece özgün bulunan bazı
pazarlama terimlerine yer verilecektir.

Pazarlama Terimlerinden Örnekler
YIL

TERİM

1957 M.OLUÇ

“fiyatın kımıldamazlığı” ,“kıtı kıtına satın alma”,“kolay ele
geçen mallar”, “Uyanık/ uyuklayan satın alma saikleri”,
“sermaye fıkdanı”, “tevzi” (dağıtım), “Satışta öne sürme
:teşhir”

1968 Z.Hatipoğlu

“Satış memuru”, “Pazarlama idareciliği”,”İlkel talep”

1970 M.Oluç

Pazarlama,

“Çekmelik-

konteyner”

“Mamul-yapıntı”

“Didinme” “Sona erdiren tüketici: nihai tüketici” “Sarmalık:
ambalaj”
1971 Ö.Aşıcı

“Satış mühendisliği”

1972 Aykut F .Şireli

“Müstehlik”, İstihsal hattı”

1984Rezan

“Yapın”

Mete Oktav

Tatlıdil-
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GENEL DEĞERLENDİRME
Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde verilen pazarlama eğitimi, ders kitapları
ekseninden incelendiğinde dönemsel ekonomik ve sosyal değişime bağlı ve paralel
olarak kapsam, içerik ve biçim bakımından anlamlı bir değişikliğe/gelişime uğradığı
görülmüştür.
Pazarlama ders kitaplarının karakterinin oluşmasında içinde bulunulan
dönemin etkileri veya trendleri de rol oynamıştır. 1970’lere kadar pazarlama
kavramının yükseköğretim düzeyinde yeni bir konu olması ve henüz pazarlama
bölümlerinin açılmamış olması bu konudaki ders kitabı ihtiyacının öncü kitaplar
düzeyinde kalmasına neden olmuştur. 1980’li yıllarda liberal politikalarla birlikte
pazarlama kavramı, eğitimi ve ders kitapları önem kazanmış; pazar, müşteri, tüketici
davranışı konuları ilgi görmüştür. 199O’lı yıllarda internet ve bilgi kaynaklarının yatay
ve dikey olarak genişlemesiyle yeni ekonomi kavramı gündeme gelmiş, pazarlama
eğitimi ihtiyacı artmış ve pazarlamanın alt alanlarında da çok sayıda eser verilmiştir.
Günümüze yaklaştıkça uzmanlık alanlarında yazılan kitapların sayıca arttığı;
içerik ve sunum bakımından daha renkli; tamamlayıcı bilgiler ve örnekler bakımından
daha doyurucu kitapların yazıldığı; pedagojik anlamda daha yetkin eserler verildiği
dikkat çekmektedir. Öte yandan ortak çalışma olanaklarının sınırlarını zorlayan
akademisyenler, çok yazarlı kitaplarla yeni bir trende işaret etmektedirler.
Kuşkusuz bu çalışmada unutulmuş, ulaşılamamış veya eksik bırakılmış konu
ve bilgilerin bulunmasını -doğal ve kaçınılmaz kabul etmekle birlikte-, geçmişte
gezinmekten ve yazılan her satırın sorumluluğundan duyulan heyecanla açıklamak
zordur. Bu çalışmanın Türkiye’de pazarlama tarihini yazmak isteyen bildiri yazarları
ve diğer meslektaşlar için bir kalkış noktası, özellikle uzaktan eğitimi destekleyen
yöntem ve e-kitapların çoğalacağı gelecek yıllara bir veri tabanı sunabilme fikri umut
verici olacaktır.
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EK: ÖRNEKLEMİ OLUŞTURAN KİTAP LİSTESİ
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

ÖNCÜ
KİTAPLAR

1957

Mehmet OLUÇ

Pazarlama Prensipleri ve
Türkiye'de Tatbikatı

İstanbul

472

X

1968

Zeyyat HATİBOĞLU

Pazarlama

İstanbul

206

X

1969

Cengiz PINAR

Pazarlama Araştırması Metot
ve Teknikleri

İzmir

311

X

1969

MPM

Pazarlama İdaresi ve Teknikleri Bilinmiyo
El Kitabı
r

114

1969

Ömer AŞICI

Pazarlama

326

X

1970

Mehmet OLUÇ

Pazarlama İlkeleri ve Türkiyede
İstanbul
Uygulanmaları

384

X

1970

Cengiz PINAR

Pazarlama Politikaları ve
Stratejileri

İzmir

279

X

1971

Ömer AŞICI

Fiziksel Dağıtım Yönetimi

İzmir

146

X

1971

Ömer AŞICI

Pazarlama Test Kitabı

İstanbul

90

X

1972

Aykut ŞİRELİ

Sosyo-Psikolojik Cephesi ile
Mal Politikası

İstanbul

135

X

1974

Ömer AŞICI

Pazarlama

İzmir

304

1974

Ömer AŞICI

Pazarlama

İzmir

311

1974

Birol TENEKECİOĞLU

Pazarlamada Fiziksel Dağıtım
ve Türkiye'deki Uygulama

Eskişehir

217

1974

Tunç EREM

Pazarlama Yönetimi ve Karar
Alma

İstanbul

154

X

1976

Ömer Z. Aşıcı

Endüstriyel Pazarlama

İzmir

177

X

1977

Tunç EREM

Yönetim Açısından Pazarlama

İstanbul

286

1978

Mehmet OLUÇ-Aykut
F.ŞİRELİ-Kemal KURTULUŞMehmet KARAFAKIOĞLUEngin OKYAY-Muhittin
Pazarlama Yönetimi
KARABULUT-İsmail KAYAErdoğan KUMCU-Tanju
ÖZTÜRK-Atilla DONATYüksel ÜNSAL

İstanbul

364

1978

Aykut ŞİRELİ

Firmalarda Fiyatlandırma

İstanbul

133

1978

Ömer AŞICI

Fiziksel Dağıtım Yönetimi

İzmir

146

1978

Çevik URAZ

Temel Pazarlama Bilgileri

Ankara

209

1979

Ömer AŞICI

Pazarlama 1

İzmir

170

1979

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama

Eskişehir

513

1979

Çevik URAZ

Pazarlama Yönetimi

Ankara

168

İzmir

132
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

1980

Tunç EREM

Yönetim Açısından Pazarlama

İstanbul

286

1981

Kemal KURTULUŞ

Pazarlama Araştırmaları

İstanbul

500

1982

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

236

1982

Kemal KURTULUŞ

Dağıtım Kanalları

İstanbul

64

1983

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama

Eskişehir

553

1983

Tuncer TOKOL

Pazarlama Araştırması

Bursa

148

1984

Ömer AŞICI

Pazarlama

İzmir

331

1984

İsmail KAYA

Pazarlama Bilgi Sistemleri

İstanbul

222

1984

Aykut ŞİRELİ

Firmalarda Fiyatlandırma

İstanbul

135

1984

Alparslan USAL

Turizm Pazarlaması

İzmir

190

1984

Ömer Baybars TEK

Perakende Pazarlama Yönetimi İzmir

461

1985

Ömer AŞICI-Ömer Baybars
Fiziksel Dağıtım Yönetimi
TEK

İzmir

370

1985

Muhittin KARABULUT

Tüketici Davranışı

İstanbul

227

1985

İbrahim AKSÖZ

Gıda Pazarlaması

İzmir

270

1986

Mete OKTAV

Uluslararası Pazarlama

İzmir

284

1986

Birol TENEKECİOĞLU

Ekonomik Kalkınmada
Pazarlama

Eskişehir

139

1986

Tüketici Davranışı

Tüketici Davranışı

Eskişehir

239

1987

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

310

1987

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama

İstanbul

417

1987

Rezan TATLIDİL
Mete OKTAV

Pazarlama Yönetimi

Bilinmiyo
r

150

1988

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama Kavramlar -Kararlar İstanbul

417

1988

Muhittin KARABULUT
İsmail KAYA

Pazarlama Yönetimi ve
Stratejileri

İstanbul

452

1988

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama

İstanbul

553

1989

Tuncer TOKOL

Pazarlama Araştırması

Bursa

148

1989

Cemal YÜKSELEN

Temel Pazarlama Bilgileri

Ankara

173

1989

Necdet HACIOĞLU

Turizm Pazarlaması

Bursa

144

1990

Ömer Baybars TEK

Pazarlama İlkeler ve
Uygulamalar

İzmir

593

1990

Mehmet KARAFAKIOĞLU

Uluslararası Pazarlama
Yönetimi

İstanbul

346

1990

Sahavet GÜRDAL

Satış Gücü Yönetimi

İstanbul

204

Nezih H. NEYZİ

Pazarlama ve Dağıtım
Araştırmaları Türkiye'deki
Uygulamalar

İstanbul

240

1990

ÖNCÜ
KİTAPLAR

X

133
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

1991

Tuncer TOKOL

Pazarlama Yönetimi

Bursa

172

1991

Muhittin KARABULUT
İsmail KAYA

Pazarlama Yönetimi ve
Stratejileri

İstanbul

576

1991

Günal ÖNCE

Pazarlama Yönetimi ve Mamul
İzmir
Planlaması ve Stratejileri

142

Pazarlama Stratejileri

İstanbul

111

Pazarlama Yönetimi

İzmir

260

Pazarlama

Ankara

300

1991

1992

1992

Lerzan ÖZKALE-Selime
SEZGİN
Nimet URAY-Füsun
ÜLENGİN
Rezan TATLIDİL-Mete
OKTAV
Tamer ARPACIDoğan Yaşar AYHAN
Erinç BÖGE-Doğan
TUNCER-Mithat ÜNER

1992

Dündar DENİZER

Turizm Pazarlaması

Ankara

137

1993

A. Hamdi İSLAMOĞLU

Pazarlama İlkeleri

Trabzon

478

1993

Cem M. KOZLU

Uluslararası Pazarlama

Ankara

202

1993

Zeyyat HATİBOĞLU

Temel Pazarlama

İstanbul

348

1994

Cemal YÜKSELEN

Temel Pazarlama Bilgileri

Ankara

183

1994

Kazım KİRTİŞ

Uluslararası Pazarlama

Malatya

168

1994

Mete OKTAV

Uluslararası Pazarlama Kuram,
İzmir
İlkeler, Uygulamalar

1995

F. Asuman YALÇIN İ.Füsun
Pazarlama Bilgileri
SEZER

İstanbul

441

1995

Cem M. KOZLU

Uluslararası Pazarlama

Ankara

262

1995

Mustafa DURMAZ

Tüketici Davranışları

İzmir

127

1995

Yavuz ODABAŞI

Pazarlama İletişimi

Eskişehir

194

1995

Perran AKAN

Tüketici ve Tüketicinin
Korunması

İstanbul

1996

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama Kavramlar -Kararlar İstanbul

346

1996

Orhan İÇÖZ

Turizm İşletmelerinde
Pazarlama

Ankara

230

1997

Günal ÖNCE

Pazarlama Yönetimi Mamul
Planlaması ve Stratejileri

İzmir

149

1997

Semra AYTUĞ

Pazarlama Yönetimi

İzmir

272

1998

İlhan CEMALCILAR

Pazarlama Kavramlar -Kararlar İstanbul

346

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri ve Örnek
Olaylar

413

1998

İstanbul

296

ÖNCÜ
KİTAPLAR

134
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

ÖNCÜ
KİTAPLAR

1998

Tuncer TOKOL

Pazarlama Yönetimi

Bursa

182

1998

Mehmet KARAFAKIOĞLU

Örnek Olaylarla Satış Yönetimi

İstanbul

127

XX

1998

Mehmet KARAFAKIOĞLU

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

İstanbul

293

XX

1999

Günal ÖNCE

Satış Yönetimi

İzmir

148

1999

Müge ELDEN-Füsun
KOCABAŞ
Serra İnci ÇELEBİ

Marketing P. R.

İstanbul

172

2000

Cemal YÜKSELEN

Pazarlama Araştırmaları

Ankara

256

2000

Kasım KARAHAN

Hizmet Pazarlaması

İstanbul

199

2000

İzzet BOZKURT

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Ankara

173

2000

Erdoğan TAŞKIN

Satış Teknikleri Eğitimi

İstanbul

288

2001

Cemal YÜKSELEN

Pazarlama İlkeler Yönetim

Ankara

286

2001

Arman KIRIM

Strateji ve Bire-Bir Pazarlama
CRM

İstanbul

184

2001

Yavuz ODABAŞI

Satışta ve Pazarlamada
Müşteri İlişkileri Yönetimi

İstanbul

204

2002

Metin ARGAN
Hakan KATIRCI

Spor Pazarlaması

Ankara

422

2002

Tuncer TOKOL

Pazarlama Araştırması

Bursa

163

2002

A.Hamdi İSLAMOĞLU

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

359

2002

Ahmet H. İSLAMOĞLU

Siyaset Pazarlaması

İstanbul

168

2002

Yavuz ODABAŞI-Mine
OYMAN

Pazarlama İletişimi Yönetimi

İstanbul

470

X

2002

İge PIRNAR TAVMERGEN

Doğrudan Pazarlama Yönetimi

Ankara

184

XX

2003

Mahir NAKİP

Pazarlama Araştırmaları
Teknikler ve SPSS Destekli
Uygulamalar

Ankara

572

2003

Sevgi Ayşe ÖZTÜRK

Hizmet Pazarlaması

Bursa

198

2003

Ömer TORLAK

Pazarlama Ahlakı

İstanbul

292

2003

Serap ÇABUK

Profesyonel Satış Yönetimi

Adana

234

2003

İsmail KAYA

Vak'alarla Pazarlama Yönetimi

İstanbul

193

2004

Kemal KURTULUŞ

Pazarlama Araştırmaları

İstanbul

816

2004

Ülkü YÜKSEL-Aslı YÜKSEL
MERMOD

Hizmet Pazarlaması

İstanbul

333

İşletmelerde Barkod
Uygulamaları

Ankara

214

Post-Modern Pazarlama
Tüketim ve Tüketici

İstanbul

142

2004
2004

Ali YAYLI
M. Nurettin ALABAY
Yavuz ODABAŞI

XX

XX

XX
XX

XX

135
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

ÖNCÜ
KİTAPLAR

2004

Müge ARSLAN

Mağazacılıkta Atmosfer

İstanbul

230

XX

2005

İbrahim KIRCOVA

İnternette Pazarlama

İstanbul

240

XX

2005

Mehmet KARAFAKİOĞLU

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

319

2005

Aypar TOPKARA USLU

Kişisel Satış Teknikleri

İstanbul

201

2005

A. Ercan GEGEZ

Pazarlama Araştırmaları

İstanbul

315

2005

Orhan İÇÖZ

Hizmet Pazarlaması

Ankara

280

2005

İnci VARİNLİ

Marketlerde Pazarlama
Yönetimi

Ankara

218

2005

Erdoğan TAŞKIN

Müşteri İlişkileri Eğitimi

İstanbul

280

2006

Şuayip ÖZDEMİR

Endüstriyel Ürün Pazarlaması

Ankara

154

2006

A.Hamdi İSLAMOĞLUBurcu CANDAN
Şenol HACIEFENDİOĞLUKenan AYDIN

Hizmet Pazarlaması

İstanbul

273

2006

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

408

2006

Remzi ALTUNIŞIKŞuayip ÖZDEMİR
Ömer TORLAK

Pazarlamaya Giriş

Sakarya

179

2006

Ahmet H. İSLAMOĞLU

Pazarlama Yönetimi

İstanbul

479

2006

Erdoğan TAŞKIN

Satış Teknikleri Eğitimi

İstanbul

366

2006

Şuayıp ÖZDEMİR

Müşteri Odaklı Mağaza
Yönetimi

Ankara

156

2006

Erkan AKAR

Blogla Pazarlama

İstanbul

156

2006

Zeliha ESERBahar ÖZDOĞAN

Sosyal Pazarlama

Ankara

126

2007

Kenan AYDIN

Perakende Yönetiminin
Temelleri

Ankara

303

2007

F. Bahar ÖZDOĞAN

Pazarlamada Tüketim ve
Tüketici Ahlakı

Ankara

196

2007

Ahmet H. İSLAMOĞLURemzi ALTUNIŞIK

Satış ve Satış Yönetimi

Sakarya

259

2007

A. Ercan GEGEZ

Pazarlama Araştırmaları

İstanbul

406

2007

Cemal YÜKSELEN

Pazarlama İlkeler Yönetim
Örnek Olaylar

Ankara

478

2007

Ömer Baybars TEKEngin ÖZGÜL

Modern Pazarlama İlkeleri

İzmir

943

2007

Cemal YÜKSELEN

Satış Yönetimi

Ankara

203

XX

XX

136
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

ÖNCÜ
KİTAPLAR

2007

Erdoğan KOÇ

Tüketici Davranışı ve
Pazarlama Stratejileri: Global
ve Yerel Yaklaşım

Ankara

269

2007

Selçuk Burak HAŞILOĞLU

Elektronik Posta ile Pazarlama

İstanbul

243

XX

2007

Kenan AYDIN
Burcu CANDAN

Kategori Yönetimi

İstanbul

232

XX

2007

Sanem ALKİBAYDoğan TUNCER
Şeref HOŞGÖR

Alışveriş Merkezleri ve
Yönetimi

Ankara

230

2007

Metin ARGAN

Eğlence Pazarlaması

Ankara

512

X

2007

Emrah CENGİZ

Tüketicinin Korunması

İstanbul

539

X

2008

Ali ELEREN

Tedarik Zinciri ve Lojistik
Yönetimi

Ankara

174

2008

İpek ALTINBAŞAK, vd.

Küresel Pazarlama Yönetimi

İstanbul

572

Mehmet KARAFAKİOĞLU

Uluslararası Pazarlama
Yönetimi

İstanbul

359

Güncel Pazarlama
Yaklaşımlarından Seçmeler

Ankara

525

2008

Murat ERDALÖmer Faruk GÖRÇÜN,
Özhan GÖRÇÜNMehmet Sıtkı SAYGILI

Entegre Lojistik Yönetimi

İstanbul

696

2008

Bahtışen KAVAK

Pazarlama Araştırmaları
Tasarım ve Analiz

Ankara

283

2008

Ahmet H. İSLAMOĞLU

Temel Pazarlama Bilgileri

İzmit

303

2008

Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU
Tüketici Davranışları
Remzi ALTUNIŞIK

İstanbul

301

2008

Muazzez BABACAN

Nedir Bu Reklam?

İstanbul

475

2008

Çağatan TAŞKIN-Ömer
AKAT

Marka ve Marka Stratejileri

Bursa

158

2008

İnci VARİNLİ

Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar

Ankara

134

2008

İnci VARİNLİ

Marketlerde Pazarlama
Yönetimi

Ankara

221

2009

M.Hakan KESKİN

Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi Ankara

218

Stratejik Küresel Pazarlama

Ankara

591

2008
2008

2009

Ed. İnci VARİNLİ
Kahraman ÇATI

Ed. Necdet TİMUR
Alparslan ÖZMEN

2009

Erdoğan TAŞKIN

Pazarlama Esasları

İstanbul

405

2009

A.Hamdi İSLAMOĞLU

Temel Pazarlama Bilgisi

İstanbul

234

137
BASIM
YILI

YAZAR

KİTAP İSMİ

BASIM
YERİ

SAYFA
SAYISI

ÖNCÜ
KİTAPLAR

2009

Sezer KORKMAZZeliha ESER
Sevgi Ayşe ÖZTÜRKF.Bahar IŞIN

Pazarlama Kavramlar İlkeler
Kararlar

Ankara

615

2009

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

432

Ed. Ömer TORLAK
Remzi ALTUNIŞIK

Pazarlama Stratejileri Yönetsel
İstanbul
Bir Yaklaşım

347

2009

Muazzez BABACAN

Pazarlama Mevzuatı

Ankara

437

2009

T. Sabri ERDİl - Yeşim
UZUN

Marka Olmak

İstanbul

475

2009

Rıdvan KARALAR

Çağdaş Tüketici Davranışı

Ankara

355

2010

Ömer Faruk GÖRÇÜN

Tedarik Zinciri Yönetimi

İstanbul

390

2010

İsmet MUCUK

Pazarlama İlkeleri

İstanbul

432

2010

Filiz BALTA PELTEKOĞLU

Kavram ve Kuramlarıyla
Reklam

İstanbul

339

2010

Yusuf KARACA

Ağızdan Ağıza Pazarlama

İstanbul

224

XX

2010

Erkan AKAR

Sosyal Medya Pazarlaması

Ankara

198

XX

2010

Fatma DEMİRCİ OREL

Uluslararası Perakendecilik

Ankara

237

2010

Canan AY-Burak KARTALSinan NARDALI

Pazarlamada Etik Yaklaşımlar

Ankara

395

2011

Dilaver TENGİLİMOĞLU

Sağlık Hizmetleri Pazarlaması

Ankara

432

2011

Cemal YÜKSELEN

Pazarlama Araştırmaları

Ankara

234

2011

Zeliha ESER-Sezer
KORKMAZ

Pazarlamaya Giriş

Ankara

270

2011

Nazmi KOZAK-Çağıl Hale
ÖZEL
Deniz KARAGÖZ YÜNCÜ

Hizmet Pazarlaması

Ankara

270

2011

Ed. Ayşe ŞAHİN
Burak KARTAL

Pazarlama Araştırması

İstanbul

456

2011

Mert UYDACI

Yeşil Pazarlama

İstanbul

320

2009

XX

X

138
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PAZARLAMA EĞİTİMİNDE
SAYISAL VE SÖZEL DERSLERİN ROLÜ:
BİR PİLOT ÇALIŞMA

Arş. Gör. Taşkın Dirsehan,
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi,
İngilizce İşletme Bölümü,
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı
taskin.dirsehan@marmara.edu.tr

ÖZET
Türkiye’de, 1980’lerden itibaren artan işletmelerin sayısına paralel olarak,
önce işletme ardından pazarlama gibi uzmanlık dallarından mezunlara olan ihtiyaç
artmıştır. Rekabet ilerledikçe pazarlama gelişmiş, müşteri analizleri, rekabet analizleri
ve benzer analizler pazarlamacılar için önemli rekabet araçları haline gelmiştir. Bu
araçların kullanılabilmesi içinse, veri madencileriyle aynı dili konuşabilen, sayısal
yönü kuvvetli pazarlamacıların yetişmesi gerekmektedir. Buna karşın önceki
çalışmalar, öğrencilerin pazarlamada matematiksel hesap gereği algısının düşük
olduğunu, yani pazarlamanın daha çok sözel bir alan olarak algılandığını
göstermektedir.
Bu çalışmada, pazarlama öğrencilerinin sayısal ve sözel derslerdeki
performanslarının pazarlama derslerindeki performanslarıyla olan ilişkilerinin ortaya
çıkarılması amacıyla seçilen pazarlama mezunlarının transkriptleri incelenmiştir. İlk
iki sınıf dersleri sözel ve sayısal olarak ikiye ayrılıp bu iki grup derslerin uzmanlık
pazarlama derslerindeki performanslarıyla ilişkileri araştırılmış ve iki grup için de
yüksek ilişki bulunmuştur. Bu ilişkilerin Steiger Z katsayıları arasında anlamlı bir fark
ortaya çıkmamıştır. Buna göre, pazarlama eğitiminde sayısal derslerin rolünün, sözel
dersler kadar önemli yer teşkil ettiği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama eğitimi, pazarlama dersleri
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THE ROLE OF QUANTITATIVE
AND VERBAL COURSES IN MARKETING EDUCATION:
A PILOT STUDY
ABSTRACT
Parallel with increasing number of business establishments in Turkey since
1980’s, first, need for business administration graduates, and then graduates with
specializations like marketing has increased. Along with the increasing competition,
field of marketing is evolved and its tools such as customer analysis, competition
analysis have become important competition tools for marketers. For an effective
utilization of dose there remains a need for marketing graduates with strong
quantitative skills who can talk same language with data-mining specialists. However,
some previous studies reveal that students perceive marketing more as a verbal
entity rather than of mathematical and calculative nature.
In this study, selected transcripts of marketing graduates are analyzed in
order to reveal the relationship between the student performance in quantitative and
verbal courses with performance in marketing courses. The first two years courses
are divided as quantitative and verbal first, then, the relationship with student
performance in marketing specialization courses is found to be a high level with.
Since, there is no significant difference between the Steiger Z coefficients for these
relationships, it is assumed that the quantitative courses are as important as verbal
courses in marketing education.
Keywords: Marketing education, marketing courses
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GİRİŞ
Türkiye’de İşletme ve Pazarlama Eğitimi
1950’lerden önce Türkiye’de işletme eğitimi, iktisadın bir alanı olarak
verilmeye başlanmıştır. Almanya’da ayrı bir alan olarak gelişen işletme iktisadi,
Türkiye’ye 1930’lu yıllarda gelmiştir. İşletme iktisadı, işletmelere iktisadi bir bakış
açısıyla yaklaşmakta, ağırlıklı olarak hesap işleri ve muhasebeyi kapsamaktadır.
1968 yılında kurulan işletme fakültesi ile Türkiye’de ilk kez sadece iş hayatına yönelik
eğitim veren bir fakülte kurulmuştur. Böylece dersler düzeyinde muhasebeye ağırlık
veren ve işletmeyi bir bütün olarak gören işletme iktisadı geleneği geride kalmış,
muhasebenin zorunlu dersler arasındaki payı %20’lerin altına inmiş, ABD’den
öğrenildiği gibi, işletmenin ana faaliyet alanlarına göre ayrı dallara dayalı derslere
geçilmiştir (Üsdiken, 2009). ABD’de 1910’lardaki mallar bilgisini içeren pazarlama
dersi de Türkçe’ye çevrilerek ayrı bir disiplin olarak gelişmeye başlamıştır (Oluç,
2006). Kısaca Türkiye’de işletme eğitimi, başlangıçta muhasebe odaklı iken, farklı
ülkelerden

edinilen

eğitim

metodlarıyla

yönetim

fonksiyonlarına

yönelmiştir.

1980’lerden itibaren Türkiye’nin uyguladığı liberal ekonomi politikalarının sonucu
olarak özel şirketlerin sayısı artmış, dolayısıyla, muhasebe, vergi hukuku, pazarlama
ve personel yönetimi alanlarında eğitimli personel ihtiyacı da artmıştır. Böylece
işletme eğitimine olan talep de artış göstermiştir (Yelkikalan, vd., 2012).
Literatür taraması: İşletme Dersleri Üzerine Yapılmış Araştırmalar
Literatürde yapılan işletme dersleri araştırmaları temelde iki başlık altında
toplanabilir: Birincisi, öğrencilerin işletme derslerindeki performanslarını etkileyen
faktörlerin araştırılması (yaş, cinsiyet, etnik köken, iş tecrübesi gibi); ikincisi ise,
işletme derslerinin genel akademik performansa etkisi veya kendi aralarındaki
ilişkilerinin belirlenmesi. Bazı çalışmalar, ikisini bir arada incelediği için karma olarak
nitelendirilebilir. Bu çalışma ise, ikinci türde çalışmalara katkı sağlama niteliğindedir.
İşletme dersleri üzerine yapılmış araştırmaların özeti tablo 1’de sunulmuştur.
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Tablo 1. İşletme Dersleri Üzerine Yapılmış Araştırmalar
Yazar

Çalışma Konusu

A. Sulaiman

Malaya Üniversitesi MBA

&

Öğrencilerinin Akademik

S. Mohezar

Performansını Etkileyen

(2006)

Faktörler

Araştırma Sonuçları

MBA akademik performansını etkileyen
faktörler, lisans notları ve lisans alanı olarak
bulunmuş; yaş, etnik köken, cinsiyet ve iş
tecrübesi ile MBA akademik performansı
arasında ilişki bulunmamıştır.
Sayısal SAT ile pazarlama, işletme istatistiği
ve işlemler yönetimi derslerindeki performans

S.E. Pariseau
et al. (2009)

İşletme Öğrencilerinin

arasında ve sözel SAT ile pazarlama

Performansına Etki Eden

dersindeki performans arasında ilişki

Faktörler

bulunmuştur. Ayrıca, ilk sınıflarda derse
katılımın sayısal içerikli derslerde daha büyük
etkisi olacağı belirtilmiştir.

Baker et al.
(2010)

Öğrencilerin İlk Finansal

İlk finansal muhasebe dersi performansıyla;

Muhasebe Dersi

pazarlamaya giriş, temel bilgisayar ve işletme

Performansıyla Diğer Zorunlu

politikaları dışındaki diğer zorunlu işletme

İşletme Dersleri Arasındaki

derslerindeki performans arasında ilişki

İlişkiler

bulunmuştur.

İşletme öğrencilerinin sayısal derslerdeki
D.A. Yousef
(2011)

İşletme Öğrencilerinin Sayısal akademik performansları; öğrencilerin
Derslerdeki Akademik

alanlarına, milliyetlerine, lise türlerine,

Performansı

lisedeki alanlarına, cinsiyetlerine ve yaşlarına
göre değişiklik göstermektedir.

Benzer çalışmaların bir başka ortak noktası; pazarlama öğrencilerinin sözel
derslerde sayısal derslerdekine oranla daha başarılı olduğudur. Yousef (2011)’in
Birleşik Arap Emirlikleri Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakültesi’nde yapmış olduğu
çalışma; pazarlama ve yönetim öğrencilerinin muhasebe, finans, yönetim bilişim
sistemleri, iktisat ve istatistik öğrencilerine göre sayısal derslerde daha başarısız
olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, pazarlama ve yönetim öğrencilerine sayısal
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dersler için ayrı sınıflar açılması ve farklı öğretim metotları kullanılması önerilmiştir
(Yousef, 2011).
H1: Pazarlama öğrencilerinin sözel derslerdeki performansı sayısal derslere
oranla daha yüksektir.
Pazarlama öğrencilerinin sayısal derslerdeki performansı sözel derslere göre
daha düşük bulunsa da, hem sayısal derslerin hem sözel derslerin pazarlama
derslerine etkileri bulunmaktadır. Pariseau et al. (2009) tarafından yapılan çalışmada;
pazarlama, sayısal SAT, işletme istatistiği ve işlemler yönetimi derslerindeki
performanslar arasında ilişki saptanırken, sözel SAT ile pazarlama dersi performansı
arasında da ilişki bulunmuştur (Pariseau, et al., 2009).
H2: Pazarlama öğrencilerinin sözel derslerdeki performansı ile pazarlama
dersi performansı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur.
H3: Pazarlama öğrencilerinin sayısal derslerdeki performansı ile pazarlama
dersi performansı arasında anlamlı bir ilişki mevcuttur.
Öğrenci algıları üzerinden yapılan çalışmalar da söz konusu literatürü
desteklemektedir. Özsoy ve Gelibolu (2010)’nun meslek yüksekokulu öğrencileri
arasında yaptığı araştırmanın sonucuna göre; pazarlama derslerinin, toplum ve
tüketici ilişkisini kavrayabilmek açısından faydalı olacağının algılanma ortalaması 5
üzerinden 4,28; Pazarlamanın diğer işletme unsurları ile olan ilişkisini öğrenmek
açısından pazarlama derslerinin faydalı olacağının algılanma ortalaması 4,09 iken
pazarlama çalışmaları matematiksel hesaplamalar gerektirir algısının ortalaması 2,95
çıkmıştır (Özsoy & Gelibolu, 2010). Bu sonuç göstermektedir ki öğrenciler, pazarlama
derslerini yüksek oranda sözel algılarken, sayısal algısı daha düşüktür. Benzer
şekilde, Soylu ve Gol (2011) tarafından yapılan, öğrencilerin pazarlama alanına
yönelik algıları konulu çalışmasında da pazarlama çalışmalarının matematiksel
hesaplar gerektirdiği algısı ortalamanın altında çıkmıştır (Soylu ve Gol, 2011).
Teknolojinin geliştiği bir ortamda, ‘yeni pazarlamacı’lar; kantitatif analiz, bilgi
teknolojileri ve metrik ölçümlere ihtiyaç duyacaktır. Üniversitelerdeki pazarlama ders
içerikleri de bu yetkinlikler doğrultusunda gözden geçirilmelidir. Pazarlama ders
içerikleri; verilerin yön verdiği yeni pazarlamada, mezunların en azından veri
madencileriyle aynı dili konuşma yetisi kazandırmalıdır (Evans, et al., 2002).
Araştırma Metodolojisi
Araştırmanın konusu, pazarlama öğrencilerinin ilk iki sınıfta aldıkları işletme
derslerindeki performanlarının son iki sınıftaki pazarlama derslerindeki performansla
ilişkilerinin incelenmesidir. Bu kapsamda araştırmanın temel kısıdı, çalışmanın
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Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
uzmanlık dalı mezun öğrencileri üzerinde, son dört eğitim-öğretim yılı (2008-2009,
2009-2010, 2010-2011, 2011-2012) baz alınarak yapılmış olmasıdır. Bu öğrenciler
arasından, yatay geçiş ve dikey geçişle gelmiş öğrenciler, ilk iki sınıf derslerinin içerik
ve notlar bakımından farklılıklar göstermesi nedeniyle çıkartılmıştır. Dolayısıyla bu
çalışma, üniversite sınavıyla Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü
kazanan ve uzlanım dalı olarak Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanını seçerek
mezun olan öğrenciler üzerinde bir pilot çalışma niteliği taşımaktadır. Süre kısıdı
olarak, son dört senenin seçilmiş olmasının sebebi; dört sene öncesinin, pazarlama
öğrenci sayısı, işletme dersleri, bu derslerdeki performanslar ve öğretim elemanı
bakımından büyük farklılıklar gösteriyor olmasıdır.
Araştırmanın amacı, pazarlama öğrencilerinin sayısal ve sözel derslerdeki
performanslarının pazarlama derslerindeki performanslarıyla olan ilişkilerinin ortaya
çıkarılmasıdır. Bu temel amaç doğrultusunda, literatür anlatımı sırasında belirtilen üç
tane hipotez

ortaya

konulmuştur.

Bu araştırma,

yeni

araştırmalara temel

oluşturabilmesi bakımından keşfedici ve belirtilen kısıtlar dahilinde mevcut verilerin
incelenerek

hipotezlerin sınanması

bakımından tanımlayıcı

bir

araştırmadır.

Araştırmanın varsayımı, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ndeki
pazarlama derslerinin iş hayatındaki pazarlama gelişimine paralel olarak işlendiğidir.
Bu varsayım, bölüm derslerinin öğrenme çıktılarının yer aldığı web sitenin ilgili
sayfasından eğitim kataloğuna dayanılarak oluşturulmuştur (Marmara University
Lifelong Learning Programme).
Araştırmanın anakütlesini, son dört eğitim öğretim yılında mezun olmuş,
üniversite sınavıyla Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü kazanan ve
uzlanım dalı olarak Üretim Yönetimi ve Pazarlama alanını seçen 26 öğrenci
oluşturmaktadır. Belirtilen 26 öğrencinin transkriptleri öğrenci işlerinden alınmış ve
tamsayım sayılmıştır.
Araştırma Sonuçları
Çalışma kapsamında transkriptleri incelenen 26 öğrencinin 8’i 2008-2009,
4’ü 2009-2010, 6’sı 2010-2011 ve 8’i 2011-2012 eğitim-öğretim yılında mezun
olmuştur. Öğrencilerin çoğunluğunu kız öğrenciler oluşturmaktadır (21 kız ve 5 erkek
öğrenci). Ön çalışma (literatür taraması ve 2012 mezunu öğrencilerle görüşme)
sonucu, işletmeyle doğrudan ilişkisi olmayacağı belirlenen dersler (Türkçe dersi gibi)
analizden çıkartılmıştır.
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Öğrencilerin ilk iki sınıf dersleri, sayısal ve sözel olarak ikiye ayrılmış, sözel dersleri;
Social

Psychology,

Organizational

Marketing

Behavior,

Management

Introduction

to

1,

Marketing

Business,

Management

Business

2,

Management,

Introduction to Law ve Law of Obligations dersleri, sayısal dersleri ise Mathematics
for Business & Economics 1, Mathematics for Business & Economics 2, Introduction
to Economics 1, Introduction to Economics 2, Research Methodology for Social
Sciences, Business Statistics 1, Business Statistics 2, Introduction to Computer,
Introduction to Accounting, Financial Accounting, Business Finance 1 ve Business
Finance 2 dersleri oluşturmaktadır. Bu dersler bütün pazarlama öğrencileri tarafından
alınmıştır. Öğrencilerin bu derslerdeki performansları için, derslerden aldıkları final
notları kullanılmış, bu notlar tablo 2’de gösterilmiştir (notlar 100 üzerindendir).

Tablo 2. Pazarlama Öğrencilerinin İşletme Giriş Derslerindeki Performansı
Dersler

N

Social Psychology

26

Marketing Management 1

En

En Yüksek

Ortalama

St. Sapma

50

82

65,54

10,801

26

52

100

76,69

11,156

Marketing Management 2

26

53

95

73,69

12,534

Organizational Behavior

26

57

95

74,73

12,015

Introduction to Business

26

53

95

75,42

11,717

Business Management

26

51

98

71,15

16,682

Introduction to Law

26

50

95

72,31

12,877

Law of Obligations

26

54

95

72,46

13,402

26

59,75

89,13

72,75

9,56556

*

Sözel Ders Performansı

Düşük
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Dersler

N

Mathematics for Business &

En
Düşük

En Yüksek

Ortalama

St. Sapma

26

50

100

80,88

16,633

Introduction to Economics 1

26

52

92

66,88

10,250

Introduction to Economics 2

26

50

89

67,00

10,530

26

52

87

68,58

11,328

Business Statistics 1

26

52

95

71,19

12,348

Business Statistics 2

26

50

97

74,27

14,984

Introduction to Computer

26

56

95

76,77

11,025

Introduction to Accounting

26

51

95

76,19

14,305

Financial Accounting

26

50

93

66,65

14,414

Business Finance 1

26

51

98

71,73

13,794

26

50

95

76,23

16,217

26

56,33

87,92

73,0929

8,43054

Economics 2

Research

Methodology

for

Social Sciences

Business Finance 2
*

Sayısal Ders Performansı
*

Her öğrenci için bütün sayısal/sözel derslerinin ortalama notu belirlenmiş, sonra N kişi için
ortalama hesaplanmıştır.

Öğrencilerin üçüncü ve dördüncü sınıftaki uzmanlık pazarlama dersleri ise,
Consumer Behavior, Marketing Communications, Marketing Research 1 (değişen
ismiyle Marketing Research) ve Marketing Research 2 (değişen ismiyle Marketing
Research Project) zorunlu alan derslerinin yanında Services Marketing, Brand
Management ve Distribution Management (değişen ismiyle Retail and Channel
Management) seçimlik alan derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu derslerdeki
performansı tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3. Pazarlama Öğrencilerinin Pazarlama Alan Derslerindeki Performansı

N

En
Düşük

En
Yüksek

Ortalama

St.
Sapma

Consumer Behavior

26

52

95

68,15

11,337

Marketing Communications

26

66

100

88,08

9,907

Marketing
Research
(Marketing Research)

26

51

96

68,23

14,605

26

53

100

85,12

13,385

Services Marketing

24

71

96

85,71

8,019

Brand Management

21

75

100

90,52

6,765

Distribution
Management
(Retail
and
Channel
Management)

13

70

95

80,62

9,963

Pazarlama
Alan
*
Performansı

26

70,00

95,00

80,4281

7,39056

Dersler

Marketing
(Marketing
Project)

1

Research
2
Research

Ders

*

Her öğrenci için aldığı pazarlama derslerinin ortalama notu belirlenmiş, sonra N kişi için
ortalama hesaplanmıştır.

Uygun analiz türünün belirlenmesi için sözel ders performansı, sayısal ders
performansı ve pazarlama alan ders performansı için normallik sınamaları yapılmıştır.
Kolmogorov-Smirnov sınamasına göre; Sözel Ders Performansı (0,162, p=0,079),
Sayısal Ders Performansı (0,118, p=0,200) ve Pazarlama Alan Ders Performansı
(0,108, p=0,200) normal dağılıma uymaktadır. Ancak Razali ve Wah (2011)’ın
karşılaştırmasında, Shapiro-Wilk testi Kolmogorov-Smirnov testinden daha kuvvetli
bulunmuştur (Razali & Wah, 2011). Shapiro-Wilk Normallik Sınaması’na göre;
Sayısal Ders Performansı (0,949, p=0,223) ve Pazarlama Alan Ders Performansı
(0,947, p=0,197) normal dağılıma uyarken, Sözel Ders Performansı (0,920, p=0,044)
normal dağılıma uymamaktadır. Bu yüzden analizler yapılırken hem parametrik hem
parametrik olmayan testlerin sonuçlarına beraber yer verilecektir.
İlk hipoteze göre, pazarlama öğrencilerinin sözel derslerdeki performansı
sayısal derslere oranla daha yüksek olduğu test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre,
pazarlama öğrencilerinin sözel derslerdeki performansı ile sayısal derslerdeki
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performansı arasında anlamlı bir fark yoktur (bağımlı iki örnek t-testi sonucu t=-0,301,
p=0,766; Wilcoxon Signed Rank testi sonucu z=-0,470, p=0,638). Bu sonuçlara göre,
H1 reddedilmiştir.
İkinci ve üçüncü hipotezlerin test edilmesi için korelasyon tablosu tablo 4’teki
gibi oluşturulmuştur. Bu tablodan anlaşıldığı üzere, gerek parametrik analiz olan
Pearson korelasyon katsayısı kullanılsın gerekse parametrik olmayan Spearman
korelasyon

katsayısı

kullanılsın,

sözel

ders

performansı

ve

sayısal

ders

performansının pazarlama alan dersi performansıyla pozitif yönlü yüksek ilişkisi
mevcuttur. Bu sonuçlara göre H2 ve H3 kabul edilmiştir.
Tablo 4. Pazarlama Öğrencilerinin Sözel Ders Performansı ve Sayısal Ders
Performansının Pazarlama Alan Dersi Performansıyla İlişkisi
Pazarlama Alan Dersi Performansı
Pearson Korelasyon Katsayısı

Spearman Korelasyon
Katsayısı

Sözel Ders Performansı

0,729

*

0,657

*

Sayısal Ders Performansı

0,679

*

0,619

*

*

p<0,01

Sözel Ders Performansının Pazarlama Dersi Performansıyla ilişkisinin
Sayısal Ders Performansının Pazarlama Dersi Performansıyla ilişkisinden anlamlı
olarak büyük olup olmadığını belirlemek için korelasyon katsayıları karşılaştırılabilir.
Korelasyon katsayılarının karşılaştırılmasında genel olarak Fisher Z yöntemi
kullanılır, ancak bu yöntem korelasyonların ayrı örneklerden hesaplandığı durumlarda
kullanılmalıdır (Mendeş & Karabayır, 2003). Halbuki bu çalışmada korelasyon
katsayıları ayrı örneklerden hesaplanmamıştır. Bu yüzden Steiger Z yaklaşımı bu
çalışma için uygun görülmüştür (Steiger, 1980). Buna göre, iki korelasyon katsayısı
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (z=0,56; p=0,57).
Bu çalışmanın öğrenci bakış açısıyla desteklenmesi için, 2012 mezunu dört
pazarlama

öğrencisiyle

derinlemesine

görüşme

yapılmıştır.

Bu

görüşmede

öğrencilere karışık verilen sözel ve sayısal derslerin pazarlama derslerine katkılarını
10 üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir. Bu puanlamaya göre sözel ve sayısal
derslerinin ayrı ayrı ortalaması alınmıştır. Sözel derslerinin pazarlama derslerine
katkıları ortalaması 8,33; sayısal derslerinki ise 6,80 olarak bulunmuş, Wilcoxon
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Signed Rank testi sonucuna göre ise bu iki ortalama arasında anlamlı bir fark yoktur
(z=-1,625; p=0,104).
SONUÇ
Günümüzde artan rekabet ortamı ve gelişen teknoloji, pazarlamanın niteliğini
de değiştirmekte, pazarlamaya bir evrim geçirtmektedir. Müşteri analizleri, rekabet
analizleri, ekonomik analizler, maliyet analizleri, finansal analizler, pazar analizleri
pazarlamacılar için önemli rekabet araçları haline gelmiştir. Bu araçları kullanabilmek
için ise sayısal yönü kuvvetli pazarlamacıların yetişmesi gerekmektedir.
Türkiye’de yapılan önceki çalışmalar göstermektedir ki pazarlama, öğrenciler
tarafından matematiksel işlemlere çok gerek duyulmayacak bir alan olarak
algılanmaktadır. Bu algıya karşın, bu çalışma göstermektedir ki, sayısal derslerin
sözel dersler kadar pazarlama dersleriyle ilişkisi vardır. Sadece sözel yönü değil,
sayısal yönü de kuvvetli olan öğrencilerin performansı pazarlama performansıyla
yüksek ölçüde bağlantılıdır. Ayrıca, öğrenciler de sayısal derslerin pazarlama alan
derslerine olan katkılarını kabul etmiş durumdadır.
Pazarlama alanında başarılı mezunlar vermek isteyen eğitim kurumları da,
ders içeriklerinde sayısal derslere yeterli ağırlığı vermeli, öğrencilere de sayısal
derslerin katkıları anlatılmalıdır. Ancak bu sayede pazarlama mezunları, veri
madencileriyle aynı dili konuşup rekabet avantajı yaratacak analizleri talep
edebilecek ve sayısal bölüm mezunu olup pazarlama öğrenmeye çalışanlarla rekabet
edebileceklerdir.
Değişik üniversitelerde ve değişik ülkelerde bu çalışma tekrarlandığı zaman,
kültürel farklara bağlı farklılıklar belirlenebilir. Gelecek çalışmalarda pazarlama
dersleri de kendi içerisinde sözel ve sayısal olarak da incelenebilir, ayrıca pazarlama
derslerindeki akademik başarıya etki eden kişisel faktörler araştırılabilir. Bu
çalışmanın gerek uygulama gerekse teorik alanda, sonraki çalışmalara faydalı olması
umut edilmektedir.
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ÖZET
İşletmelerin verimli çalışmalarında, yönetim-organizasyon boyutlarında,
çalışanlarda olumlu/etkili güdüleme oluşturmada, uyumlu takım çalışmaları ve
destekleyici problem çözme ortamları yaratmada sanatın değişik dallarından
yararlanıldığına ilişkin çalışmalara ilgili literatürde daha sık rastlanmaktadır. Ancak,
bu tür çalışmaların çok yeni olduğu ve sınırlı sayıda kaldığı da gözlenmektedir. Bu
çalışma, sanatın pazarlama eğitiminde kullanılması üzerine öncü bir araştırma
niteliğindedir. Sanatın dönüştürücü işlevinin pazarlamanın fonksiyonları üzerine
etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Keşifsel bir çalışma olup, pazarlama
eğitiminde yüksek lisans seviyesinde bir grup öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Sanatın
dönüşüm sürecinin tüm pazarlama fonksiyonlarına uygulanması sağlanmış; Kolb’un
Deneyimsel Öğrenme Modeli uygulanmış ve pazarlama eğitiminde sanatın
kullanılmasıyla Kolb’un, edindiği bilgiden yeni bir şey yaratan, keşfetmeyi seven
yerleştirici (accommodating) öğrenci özelliklerine ulaşma derecesinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Sanatta dönüştürmenin tartışıldığı bir günlük çalıştay ve iki haftalık
alan çalışması sonrası derlenen öğrenci raporları, pazarlama eğitiminde bilişsel
boyutun yanında duyuşsal boyutun da uygulanması gerektiğini; bunun da
Deneyimsel Öğrenme Modeli’nin temel ilkelerinin uygulanması böylece sanatın
dönüştürücü fonksiyonundan en iyi şekilde yararlanmayla mümkün olacağını ortaya
çıkarmıştır.
Anahtar Sözcükler: Pazarlama eğitimi, Deneyimsel Öğrenme Modeli, Ürün
geliştirmede dönüştürme
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AN EXPLORATORY STUDY ON HOW
ARTS CAN BE USED AT MARKETING EDUCATION
ABSTRACT
There have appeared in the recent relavant literature some academic
studies implying that arts have been utilized in such areas/fields as business
efficiencies, managerial and organizational practices, forming favorable motivations
among employees and supporting team works and problem solving activities. It is,
however, also observed that such preliminary type studies are rather very few in
number. This study stands for a pioneering step; discussing the possibilities of using
arts in marketing education. It mainly aims to explore how likely the transforming
function of arts is to affect the functions of marketing. An exploratory study, it was
conducted through a group of students studying MBA level marketing. Having
adapted the basic principles of Kolb’s Experiental Learning Model, the study has
applied the transforming processes of arts on the functions of marketing, aiming to
see to what extent learners can be turned into “Kolb’s Accommodators”, “who like to
take information and create something new with it and discover things on their own”,
through using arts in marketing education. Following a one-day workshop, where
transforming features of arts were discussed under the command of an artist, and
two-week individual based field studies, where the learners were exposed to the
principles of Experiental Learning Cycle, the indicidual reports accompanied with
their

feedbacks were colected. The reports reveal that along with cognitive

dimensions, affective dimensions are better be focused in marketing education,
which could be provided through pursuing the basic principles of Experiental
Learning Model and thus making the best use of the transforming function of arts.
Key Words: Marketing education, Experiental learning model, transformation
in product development.
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GİRİŞ
“Başkaları ile paylaşılabilecek estetik nesne, çevre ya da deneyim
oluşumunda beceri ve imgeleme yeteneğinin kullanılması” olarak tanımlanan
“sanat”’ın teknik mükemmellik, kuramsal zemin ve düşünmenin çıkış noktası olduğu
genel kabul görmektedir. Leo Tolstoy’un deyişiyle, sanat insanları benzer duygular
çevresinde bir araya getiren ve insanlığın gelişimi ve refahı için kaçınılmaz olan bir
kaynaştırma yöntemidir. Gorki de, sanatı diğerleriyle aynı yere bakan ama
diğerlerinin göremediğini görme yeteneği olarak değerlendirmekte; eskiyle yenidenenmiş ile keşfedilmemiş arasında bir köprü olarak betimlemektedir (Van Gundy
ve Noiman, 2003; 7-9). Çeşitli tanımların ortak paydaları birleştirildiğinde varılabilecek
sonuca göre, sanat, bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin anlatımında kullanılan
yöntemlerin tümü ya da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak
tanımlanmaktadır. Sanatın, etimolojik anlamı incelendiğinde ise hammaddenin
dönüşümü üzerine kurgulanmış bir kavram olduğu gözlenmektedir.
Sanatın yaşamla iç içeliği yeni bir oluşum değildir. İlk avcılık dansı ya da ilkel
kutsama törenlerinden beri somut yaşamın içinde ola gelmiştir. Eldeki malzemeleri
ürüne dönüştürme basit yöntemlerle başlamış; zamanla bu dönüştürme süreci,
üretene ve kullanana/izleyene zevk veren sanat ürünü olarak tanımlanmıştır. Ancak
son günlerde işletmelerdeki yöneticiler aynı tarzla çalışmanın yararlarını görmeye
başlamışlardır (Austin ve Devin, 2003). Sanayi tarzı üretimin tarımsal ekonomiden
sanayi üretimine geçişin kaçınılmaz sonucu olduğu gibi, sanayiye dayalı ekonomiden
bilgiye dayalı ekonomiye geçişin dayanılmaz sonucu da üretimde sanatsal bakış
açısının kullanılması olmuştur (Austin ve Devin, 2003).
Sanat tarihi disiplini içinden bakıldığında; sanatın tek bir tanımını sunmak
imkansızdır. Sanatın tanımı ve neyin sanat olup neyin sanat olmadığı insanlık tarihi
boyunca değişmektedir; ya da başka türlü söylendiğinde, günümüzde konunun
uzmanı sayılan sanatçılar, sanat tarihçileri, sanat alıcıları, sanat sosyologları, sanat
psikologları vb. bir nesnenin, düşüncenin ya da yaratımın “sanat” olup olmadığına
karar vermektedir (Gombrich 1992; 3-18).
Sanat, bir değer olarak pazarlamacıların ilgisini çekmiş ve sanatın
pazarlaması konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, sanatın dönüşüm
sürecinin “pazarlama yönetimi dönüşüm süreci ve eğitiminde” kullanılması

üzerine

yapılan çalışmaların sayısının az olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda sanatın
yaratıcılıkla olan ilişkisi vurgulanmakta ve sanat bu anlamda, hammaddenin (ya da
hazır nesnenin) dönüşüme uğratıldığı yaratıcı bir süreç olarak algılanmaktadır.
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Bu

çalışmada,

öncelikle

sanatın

pazarlama

eğitiminde

kullanılması

doğrultusunda ilgili öğrenme kavramları ortaya konulacaktır. Daha sonra ise, Kolb’un
deneyimsel öğrenme modeline uygun olarak tasarlanan ve pazarlama yönetimi
yüksek lisans öğrencilerine uygulanan keşifsel çalışmanın sonuçları paylaşılacaktır.
ÖĞRENMENİN TEMEL BİLEŞENLERİ
Eğitim psikolojisinde “öğrenme kavramı” yaşantı ürünü, kalıcı izli davranış
değişikliği olarak tanımlanmakta; temel özelliklerinin de tanımda özetlendiği gibi
“davranış değişikliği”, “yaşantı ürünü” ve “kalıcı izli” olduğu vurgulanmaktadır (Erdem
ve Akman, 1995; 130-131).

Davranış Değişikliği Özelliği
Öğrenme tür ve düzeylerinin biliş ve davranış boyutlarındaki değişimlere
bağlı olarak belirlendiği savlanmaktadır (DarsØ, 2009; 48). Başka bir deyişle, bu iki
boyutun hiçbirinde değişiklik olmadığı durumlarda “öğrenme” eyleminden söz
edilemeyeceği; her ikisinde de değişim olduğunda bütünleşik öğrenme (integrated
learning), yalnızca biliş boyutunda bir değişim yaşandığında bloke öğrenme (blocked
learning); yalnızca davranış boyutunda değişim olduğunda da zorlamalı öğrenme
(forced learning) türlerinin oluştuğu belirtilmektedir. Sözü edilen iki boyuttan birinde
değişim elde edilip diğerinde değişim oluşmadığında, sonucun öğrenme eyleminin
gerçekleşmemesi şekline dönüşme olasılığının yüksekliği vurgulanmaktadır.
Ayrıca, yemek yapma, araba kullanma gibi, biraz kuram biraz öğretici
desteği kullanılarak edinilen öğrenme türünden de söz edilmekte, öncül öğrenme
(anticipitory) olarak adlandırılan bu türün bilişsel yanının geliştirilmesiyle bütünleşik
öğrenmeye dönüşebileceği belirtilmektedir. Deneysel (experimental) öğrenme
türünde, yargılamaya yer verilmeksizin yeni bir davranışın denenmesi eylemin
üzerinde düşünülerek bilişsel anlamının da gerçeklemesiyle, öğrenmenin bütünleşik
öğrenmeye dönüşebileceği anımsatılmaktadır (Bkz. Şekil 1).
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Şekil 1. Biliş-Davranış Bağı

Kaynak: DarsØ, 2009; 48

Yaşantı Ürünü Olma Özelliği
Yukarıda özetlenen biliş-davranış bağı, öğrenmede hem bilişte hem de
davranışta değişime yol açan öğrenme etkinliklerinin önemini vurgulamaktadır.
Öğrenme eyleminde tetikleyici ve sonucu belirleyen öğenin yaşantı/deneyim olduğu
da, öğrenmenin temel özelliklerinden biri olan “yaşantı ürünü” kavramında
görülmektedir. Diğer bir deyişle, davranış ve bilişte değişiklik şartının yanında,
öğrenmede “yaşantı/deneyim” öğesine de vurgu yapılmaktadır.
Öğrenmede yaşantının önemine vurgu, 20. yüzyılda gelişen eğitimde
Pragmatizm (Faydacılık) felsefesinin etkileriyle başlamış, Charles S. Pierce, William
James, George Herbet Mead ve John Dewey, eğitim felsefesinin insan problemlerine
ilişkin çözümlere gereksinimi olduğunu; düşünce ve eylemin yaşantının ayrılmaz
unsurları olduğunu vurgulamışlardır (Kale, 2001; 91 - 100). Eğitim felsefesini bir
organizma psikolojisine dayandıran Dewey, organizma ve çevre arasındaki ilişkiyi
yaşam ve eğitim arasındaki ilişkiye benzetir (s.203); problemli durumlarla
karşılaştığımızda içinde bulunduğumuz güçlükten kurtulmak için deneyimlerimizden
yararlandığımızı anımsatır (s.104); bireyin, çeşitli tecrübeler ve öğrenilen şeyler
arasındaki bağlantıları ve ilişkileri anlama yeteneğini kazanmasıyla gelişebileceğini
vurgular (s.118); öğretimde öğrencilerin yaşadıkları anın problemlerini çözmelerini
sağlayacak bugüne ve geleceğe uyarlanabilir bir düşünme yöntemini
içselleştirmelerini sağlamanın önemine dikkat çeker.
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Kalıcı İzli Olma Özelliği
Öğrenmenin özelliklerinden “kalıcı izli” olması da öğrenme eyleminde
güdülenme türü, dolayısıyla belirlenen amaçla yakından ilişkilidir. Başarı amaçları iki
farklı yaklaşımla ilişkilendirilmektedir: Öğrenme yönlü (learning oriented) diğer bir
deyişle iş odaklı (task-oriented) ve gösteri yönlü (performence-oriented) veya ben
odaklı (ego-oriented). Meece (1994; 26), öğrenme-yönlü başarı amacını benimseyen
grupta, amacın tümüyle öğrenme ve öz-referans kaynaklı olduğunu; başka bir
deyişle, öğrencinin standardını kendisinin oluşturduğunu ve çabasının öğrenmeyi
geliştirmek olduğunu belirtmektedir. Sözü edilen ikinci grupta, amacın öğrenmeyi
geliştirme değil, dışsal normlara dayalı başarı standardını yakalama olduğu
vurgulanmaktadır. Ayrıca, öğrenme-yönlü başarı amacında güdü türünün içsel
(intrinsic), gösteri-yönlü başarı amacında ise dışsal (extrinsic) olduğu belirtilmektedir
(Wingfield, 1994:104).

PAZARLAMA EĞİTİMİNDE DENEYİMSEL ÖĞRENME MODELİ
Öğrenmenin yukarıda özetlenen temel özelliklerinin pazarlama eğitiminde de
geçerli olduğu açıkça görülmektedir. Genel amaç, hedef pazarda istendik yönde biliş
ve davranış değişikliği oluşturmak, bu değişikliğin hedef pazarın yaşantısıyla ilişkili
olmasını ve içsel güdüleme etkisi oluşturarak değişikliklerin kalıcı olmasının
sağlanması olarak özetlenebilir.
“Doğu’dan başlayıp, saat yönünde hareketle, Jung’a göre insan bilinç ve
tutumunun dört fonksiyonu, sezme(intuiting), hissetme (feeling), duyularla algılama
(sensing) ve düşünmedir (thinking) (DarsØ, 2009; 33). Öğrenmenin tam olarak
gerçekleşmesi için bu dört öğenin sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Kolb’un
Deneyimsel (experiential) Öğrenme modeli bu gereği yerine getirmekte, sözü edilen
dört farklı öğrenme becerisini bir döngü şeklinde öğrenme sürecine yerleştirmektedir
(Calori ve Woot, 1995; 274-275, Bobbit, et al, 2000;15; Petkus, 2000;64). (Bkz Şekil 2).
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Şekil 2. Deneyimsel Öğrenme Döngüsü
Somut
Yaşantı / Deneyim
(Concrete Experience

Düşünmeye Dayalı
Gözlem
(Reflective Observation)

Aktif Deney
(Active
Experimentation)

Soyut Kavramlaştırma
(Abstract
Conceptualization)

“Öğrenmenin etkili gerçekleşmesi için dört farklı yeteneğe gereksinim vardır:
Somut yaşantı (concrete experience), düşünmeye dayalı gözlem (reflective
observation), soyut kavramlaştırma (abstract conceptualization) ve

aktif deneme

(active experimentation); başka bir deyişle, yeni yaşantılar edinme, deneyimlerin çok
yönlü düşünülmesi ve gözlemlenmesi, gözlemleri mantıklı bir şekilde sağlam
kuramlara uyumlulaştıracak kavramlar geliştirme ve bu kavramların karar vermede ve
problem çözmede kullanılması (Calori ve Woot, 1995; 275). Sözü edilen dört
öğrenme yeteneği bir öğrenme döngüsü şeklinde formüle edilmektedir. Somut
deneyim/yaşantı

duyguları

tetiklemektedir.

Düşünmeye

dayalı

gözlemde,

deneyime ilişkin izleme, dinleme, kaydetme, tartışma ve geliştirme bulunmaktadır.
Soyut

kavramlaştırma,

derinlemesine

düşünmeyi

içermekte,

kuramları

ve

kavramları öğrenme sürecine uyumlaştırmayı kapsamaktadır. Aktif deney, döngünün
yapma oluşturma bölümü olup, yanılma düzeltme deneyleriyle, yaşantı düşünme ve
kavramlaştırma aşamalarının kontrolünü içermektedir (Petkus, 2000;14).
Somut

deneyim/yaşantı,

deneyimlere

ağırlık

vermekte;

kuram

ve

genellemeleri değil, hali hazırda gerçeklikle ilgilenmekte; düşünme değil, duyguyu ön
planda tutmakta; problemlere yaklaşımda sistematik ve bilimsel değil, sezgisel ve
artistik yaklaşım benimsemektedir. Düşünmeye dayalı gözlem, dikkatli gözlemle
olanları anlamaya odaklı olup, eylemden çok düşünmeyi, neyin işe yarayacağı değil,
neyin nasıl olduğunu ve uygulama değil, anlamayı kapsamaktadır. Soyut
kavramlaştırma, mantık, düşünme ve kavramların kullanılmasına odaklanıp, duygu
değil, düşünmeyi; belirli alanlarda sezgisel anlamayı değil, genel kavramlar
oluşturmayı; probleme sanatsal (artistik) değil bilimsel yaklaşımı vurgular. Aktif
deney, kişileri etkileme ve olguları değiştirmeye odaklı olup, düşünerek anlamaya
değil, pratik uygulamalara, doğrulara değil neyin işe yarayacağına (pragmatik),
gözlem değil yapmaya ağırlık vermektir (Calori ve de Woot 1995; 278).
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SANATIN PAZARLAMA EĞİTİMİNDE KULLANIMI ÜZERİNE KEŞİFSEL
BİR ÇALIŞMA
Pazarlama eğitiminde, geleneksel ve teorik yöntemler yerine uygulama
ağırlıklı, katılımcı deneyimsel 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). Deneyimsel 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 deneyimsel öğrenme modeli,
pazarlama

eğitimine

deneysel

öğrenme

tekniklerini

bütünleştirmede

temel

oluşturmaktadır (Tuna et al, 2011).

Araştırmanın Modelinin Geliştirilmesi
Kolb (1984)’ün deneyimsel öğrenme

modeli dört ana basamaktan

oluşmaktadır ve bu basamaklar bu araştırmanın modeli içerisine dahil edilmişlerdir
(Bkz. Şekil 2).
1. Basamak (Somut Yaşantı/Deneyim): Popülasyon grubuna sanat kökenli
bir kişi tarafından sanatın değişik dallarındaki dönüşüm (transformasyon) odaklı
sunumun yapılması ve popülasyona bir sanatçı tarafından belirlenen değişik
materyallerin sağlanması. Bu aşamada, döngünün başlatılmasında öncelikle gerekli
olan güdülemenin sağlanması ve öğrencilerin materyallerle somut deneyim
yaşamaları amaçlanmıştır. Böylece, duyuların beş değil on iki olduğunu belirten ve
bunları üç grupta toplayan Rudolf Stein’in ilk grubunun, isteklilik (willingness),
faaliyete

geçirilmesi

düşünülmüştür

(DarsØ,2009;96).

Öğrenciler,

pazarlama

faaliyetlerinde “dönüşüm” kavramıyla ve kullanılacak materyallerle somut bir deneyim
yaşamışlardır.
2. Basamak (Düşünmeye Dayalı Gözlem): Öğrenciler sunulan materyalleri
yakından daha da dikkatle gözlemlemeye ve bu materyaller üzerinde ne gibi bir
dönüşüm gerçekleştirebileceklerine ilişkin düşünmeye başlamışlardır.
3.

Basamak

(Soyut

Kavramlaştırma):

Öğrencilerin

seçtikleri

materyallerde dönüşüm oluşturmak için kavramlar geliştirmeye, pazarlamanın tüm
fonksiyonlarını

düşünerek,

gerçekleştirilecek

geliştirmeye çalışması amaçlanmıştır.

dönüşümlere

ilişkin

hipotezler
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4. Basamak (Aktif Deney): Bir

önceki

soyut

düşünme,

hipotezler

geliştirme, çeşitli kavramlar oluşturma çalışmaları sonunda, bu kavramların
uygulanması,

dönüşümün

pazarlamanın

fonksiyonları

açısından

etkili

olup

olmayacağının belirlenmesi amaçlı deneyler yapılması amaçlanmıştır. Etkili dönüşüm
elde edilinceye dek deneylerin gerçekleştirilmesi umulmuştur. Bu aşamada hedef
pragmatik olup, pazarlamanın fonksiyonlarına uygun dönüşüm amaçlanmaktadır.

Araştırmanın Kapsamı ve Amacı
Deneysel bir uygulamadan oluşan bu çalışmanın, örneklemini yüksek lisans
dersinde pazarlama yönetimi dersini almış ve pazarlama kavramının tüm süreçlerine
hakim 12 öğrenci oluşturmaktadır.
Bu çalışmanın amacı;


Sanatın dönüşüm sürecinden pazarlama yöneticilerinin neler
öğrenebileceğinin tanımlanması,



Deneyimsel öğrenme modelindeki dört temel öğeden oluşan öğrenme
döngüsünün örneklem tarafından uygulanması ve bu uygulamanın
sonunda bütünleşik (integrated) öğrenmenin ne derecede elde
edildiğinin ortaya konulması olarak tanımlanabilir.

Araştırmanın Tasarımı
Bu çalışma için 1 günlük bir çalıştay öngörülmüştür. Çalıştayın ilk kısımında,
“Minimalizm” ve “Pop-Art”ın tanımlanması ve konumlandırılması için katılımcılara tüm
sanat tarihini başlangıcından günümüze özetleyen ve herbir akım ya da üslubun
zamanının yaratıcılığını gösteren, yoğun görsellerle desteklenen bir sunum
yapılmıştır. Sunum, http://all-art.org web sitesi üzerinden alınan görseller üzerinden
katılımcılara

aktarılmıştır.

“Minimalizm”

ve

“Pop-Art”

sanat

tarihi

içinde

konumlandırıldıktan sonra, her iki akımın belli başlı temsilcilerini, ürettiği eserleri
power-point sunumu ile verilmiştir. Minimalizm ve Pop-Art günümüzde uygulanan
sanat anlayışı anlamında Güncel/çağcıl ya da Çağdaş Sanat denilen akımın
temellerini atmıştır. Her iki sanat akımı, modernist sanattan kopmaya başlayan
Sanat’ın ilk öncülleri arasında yer almaktadır. 1960 ve 70’li yıllarda artık modernist
sanatın tamamen uzağına düşecek ve günümüz sanatına oldukça yaklaşacak olan
sanat ortamında “post-modern tepki” diye de nitelendirilebilen Kavramsal Sanat,
Süreç Sanatı, Eylem Sanatı, Mail-Art, Vücut Sanatı, Yeryüzü Sanatı, Fluxus, Video
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Sanatı, Performans Sanatı vb. akımların öncüsü konumunda olan üç akımdan ikisi
“Minimalizm” ve “Pop-Art” (Üçüncüsü “Geç Resimsel Soyutlama” akımı) olacaktır
(Germaner 1997;Atakan 1998).
Minimalizm ve Pop-Art’ın araştırma kapsamına alınmasının önemli bir
nedeni, araştırmanın katılımcılarının sanat aracılığıyla yaratıcılığını körüklemenin
ötesinde, bu iki akımın “zamanının modern pazarlama tekniklerini” yıkmaya
çalışmasıdır. Bu pazarlama teknikleri, ürünü merkeze almakta (tıpkı modernist
sanattaki yaratıcı sanatçının ürettiği “sonul” ve “otantik” eser gibi) ve izleyicinin
“beğenisi”

hedeflenmektedir.

Oysa

Minimalizm

ve

Pop-Art,

“postmodern

pazarlamaya” gidecek yolu açmışlardır. Ürün kişinin kimliğini bulabildiği bir nesne
değildir; çok katmanlıdır; isteyen istediğini alabilmektedir, bu anlamda izleyici/alıcı
merkeze çekilmiştir hatta bir merkez yoktur. (Babacan ve Onat, 2002; 11-20: Fırat,
Dhokalia ve Venkatesh 1994; 40-56) Modernist durumda, sanatçı eseri üretmekte;
galerici eseri satın almakta; sanat piyasasındaki diğer oyuncular (sanat tarihçileri,
eleştirmenler, sosyologlar, psikologlar) yorumlamakta ve bu şekli ile değerine katkıda
bulunmakta; eser izleyiciye belli bir değer üzerinden sunulmakta ya da alıcısı satın
almaktadır. Burada da galerici ya da sergi düzenleyicisi tarafından sanatçı ya da eser
tanıtılarak “modern pazarlama teknikleri” devreye girmektedir. Sanat kitlesi bellidir:
Bunu anlayabilecek ve uygun fiyatı verebilecek hedef kitle vardır. Oysa pop
sanatçılar ve minimalistler karşı çıkışları ile (başta sergi mekanını reddetmeleri, meta
ürünler yapmamaları, ürünün izleyici-sanatçı etkileşimi ile açığa çıkması vb.)
“pazarlama”

unsurlarını

ortadan

kaldırmışlardır.

Bu

noktanın

algılanması,

pazarlamada önemli bir eğilim olması nedeniyle, çalışmamızda vurgulanmaktadır.
Çalıştayın ikinci bölümünde ise takımların önlerine sunulan malzemeleri
kullanarak (Bkz Şekil 3), pazarlama planlaması süreci kapsamındaki değişkenler
çerçevesinde (hedef pazar ve konumlandırma stratejisi belirleme, değer tasarımı v.b.)
dönüşümü gerçekleştirmeleri istenmiştir (Bkz Şekil 3). Çalıştayın bu uygulama
bölümünde katılımcılar gönüllü olarak “minimalizm” ve “pop art” çalışacaklar olmak
üzere ikiye ayrılmış; sunumda aktarılan bilgilere paralel “öğrenci araç-gereçleri”
üretmeleri beklenmiştir. Bu bölümde sanat tarihi uzmanı doktora öğrencisi
katılımcılara yardımcı olmuştur.
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Şekil 3. Çalıştayda Kullanılan Malzemeler ve Dönüşüm Süreci

Çalıştay sonrası, her öğrenciye iki hafta verilmiş ve ürettikleri ürünlere ilişkin
aşağıdaki başlıkları içeren bir rapor hazırlamaları istenmiştir;
Hedef
pazarın
hedeflenmektedir?

tanımlanması:

Müşteri

grubu

olarak

kimler

Konumlandırma stratejisinin belirlenmesi: Müşterinin zihninde nasıl bir
algı yaratılmak istenmekte ve bu bağlamda

hedef pazara yönelik ne tür

konumlandırma sloganları belirlenmektedir?
Fiyatlama stratejisinin belirlenmesi: Üretilen “değer”’in fiyatlama stratejisi
nedir?
Dağıtım

kanalı

stratejilerinin

belirlenmesi:

Kanalları

belirleme

stratejilerinin özellikleri nelerdir?
Tutundurma stratejilerinin belirlenmesi: Ürüne ilişkin ne tür tutundurma
stratejileri düşünülmektedir?
Çalıştay’dan

iki

hafta

sonra

katılımcılar

ile

bire

bir

görüşmeler

gerçekleştirilmiş, raporlar toplanmış ve çalışmanın amacına uygun olarak bu sürecin
kendilerine ne kattığı ve pazarlama anlamında ne tür öğrenme hedeflerini ön plana
çıkardığı belirlenmeye çalışılmıştır.
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Araştırmanın Bulguları
Kolb modelinin ilk basamağı olan
değerlendirmeler

çeşitli

sorular

somut yaşantı/deneyim ile ilgili

çerçevesinde

katılımcılardan

elde

edilmeye

çalışılmıştır. Çalıştaya katılan öğrencilere, öncelikle “pazarlama dersindesiniz,
güzel sanatlar ile ilgili bir sunum yapılacağını duyduğunuzda ne düşündünüz?”
sorusu sorulmuştur. Katılımcıların bir çoğu böyle bir şey beklemediklerini ve
şaşırdıklarını belirtmişlerdir. Kimi katılımcılar ise güzel sanatlar ile pazarlama
arasındaki

ilişkinin

ne

olabileceği

sorusunu

kendi

kendilerine

sorduklarını

açıklamışlardır. Katılımcılardan bir tanesi ise “ Ben makine mühendisiyim. Benim
mühendislik

alanında

eğitimini

aldığım

tüm

dersler

matematiksel

kurallara

dayanmaktadır. Pazarlama dersine katıldığım ilk gün; tasarladığınız ya da üretimini
yaptığınız ürünün muhakkak genişlemeye elverişli bir pazar payı ve sürekliliği olması
gerektiğini anladım. Yani siz ne kadar tüm matematiksel modelleri yapıp, tüm
hesaplamaları sağlamaları ile kontrol edilmiş bir ürün meydana getirin; eğer o satın
alacak kişilerde görsel bir beğeni oluşturmuyorsa, sizin o ürünü satma ihtimaliniz
yoktur. Güzel sanatlar ile ilgili sunum benim çıkarımıma bir basamak daha katacak,
ürünün nihai şeklinden de ziyade onu alıcıya ne şekilde sunmamızın gerekliliğini de
göstermesi açısından verimli olacak diye düşündüm” şeklinde bir açıklamada
bulunmakla pazarlama eğitiminde bilişsel (cognitive) boyutun yanında duyuşsal
(affective) boyutun da önemini açığa çıkarmıştır.
“Konuk öğretim üyesinin anlattığı konularda en çok ilginizi çeken ne
oldu ?” sorusuna ise çeşitli yanıtlar alınmıştır. Benzer olanlar aynı gruplarda
toplanarak yapılan analiz sonunda, ortaya çıkan görüşler aşağıdaki çerçevede
belirlenmiştir;
Sanatta gelişim/değişim evreleri: “Sanatın tarihsel gelişimi üstünde devam
eden sunumda dönem veya akımlar arasındaki farkların ve bu farkların oluşma
sebeplerinin konuşulduğu bölümler ilgimi en çok çeken bölümler oldu”
Sanatın etkinliği: “ Hikayenin bütününe bakarak her dönem için
söylenebilecek -sanatçı çağının ilerisindedir- deyişini destekler örnekler görmek ilgimi
çekti”
Pop-Art

türünün

–geleneksel

“Özellikle pop-art kısmı bana çok ilginç geldi”

sanat

pazarlamasına-

başkaldırısı:
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Sanatın yaşamın doğal bir parçası

olduğu gerçeği: “Konuk öğretim

üyesinin anlattığı konulardan en çok milattan önceki zamanlarda insanların yaptıkları
resimler, farkında olmadan sanatı keşfetmeleri ilgimi çekti. Dünyanın farklı yerlerinde
insanların gördüklerini resmetmeleri ve günümüzde birçok etkinliğe ilham olmaları
beni etkiledi”.
Birinci basamağa ilişkin olarak katılımcılara arka arkaya “size konu
verildiğinde aklınıza o an ne geldi ?” ve “malzemeler verildiğinde ilk duygunuz
ne oldu ?” soruları sorulmuştur. Bu sorulara katılımcılar, çoğunlukla heyecan ve
endişe yaşadıkları konusunda cevap vermişlerdir. Katılımcılardan bir kısmının ise
konuya ilişkin ilginç tespitleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda olduğu gibi
aktarılmaktadır;
“Parçalardan nasıl bir bütün oluşturabilirim diye düşündüm. Öncelikle ne
yapmam gerektiğine ve neye ihtiyacım olduğuna karar vermem gerekiyordu. Doğa
üstü bir şey olması gerekiyordu, bir şeye benzemesinden çok kendi hayal gücümü
kullanarak bir şey var etmeye çalıştım”
“Bir malzemenin kullanım alanının dışında bir şey tasarlamak, oldukça
heyecan verici ve alışık olmadığım bir konuydu. Eğitimim ve çalışma hayatımda bu
yönde çalışma yapmadığım için, hevesle başladım, ancak düşündüğüm kadar kolay
olmadığını da anladım”
Deneyimsel öğrenme modelinin ilk basamağı olan “somut yaşantı/deneyim”
bölümünde, öğrencilerin çok

değişik, alışılmadık bir ortamla karşılaşmaları

sonucunda şaşkınlık ve belirsizlik duygularını yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu
soruların analizinden, sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması düşüncesi
öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi uyandırmış; ama
izleyen aşamalarda, güdülemenin olumlu etki yarattığı ve tetikleyici olduğu sonucuna
varılmıştır.
İkinci basamak olan “düşünmeye dayalı gözlem” aşamasında ise elde
edilen sonuçlar aşağıdaki gibi özetlenmektedir;
Bu çerçevede, öncelikle katılımcılara malzemeleri görünce geliştirmeyi
düşündüğünüz obje oldu mu ? sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya alınan yanıtlardan
katılımcıların öncelikle malzemeleri inceledikleri sonrasında ise tasarıma karar
verdikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Malzemeler üstünde düşünürken güzel
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sanatlara ilişkin anlatılanları aklınızdan geçirdiniz mi ? sorusu üzerine ise
katılımcıların sunumun çeşitli aşamalarından etkilendikleri sonucu ortaya çıkmıştır;
“Kesinlikle güzel sanatlar ile ilgili anlatılanları gözden geçirdim. Tasarım
sürecinden önce gösterilen tüm görseller aklımdan geçti. Farkında olmadan sunumda
yer alan ve beni çok etkileyen tanrıçalardan esinlendim”
“Sanat kavramını oldukça fazla düşünmeye çalıştım. Sadece işlevsellik ile bu
ürünü pazarlama şansım yoktu, sanatsal bir şeyler de katmam gerekiyordu.”
İkinci basamak olan “düşünmeye dayalı gözlem” aşamasında, sanatın
dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine etkileri
olduğu ve katılımcıları büyük oranda etkilediği gözlenmiştir.
Üçüncü

ve

dördüncü

basamaklarda,

Kolb’un

“yerleştirici

(accommodating)” öğrenme özelliklerinde “şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir
sonuç alabilirim?” şeklinde özetlenebilecek “what if” düşünme boyutunun etkin bir
şekilde kullanıldığı, çalışma sonunda değerlendirilen” öğrenci raporları “ından
anlaşılmaktadır.
Katılımcıların tümü ise, böylesine bir çalıştayın kendilerine önemli derecede
katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Bunlardan bazıları aşağıda aktarılmaktadır;
“Pazarlama eğer bir sunum ve müşterilerle bağ kurmak ise, güzel sanatlar
gibi fark yaratabilecek bir alandan faydalanmanın çok güçlü bir yan olacağını fark
ettim. Böylesine özgün bir çalışmanın içinde bulunmaktan memnuniyet duydum.
Olaylara hep daha geniş ve farklı açılardan bakmaya çalışırım. Sanat ve pazarlama
benim için geniş bir perspektif oluşturdu. Bu açıdan zenginleştiğimi düşünüyorum”.
“ Gelecekte pazarlamayla ilgili herhangi bir çalışma yapacak olursam
kesinlikle sanattan yararlanmayı düşünüyorum hatta bu konudaki eksikliklerimi çeşitli
eğitimler alarak destekleyebilirim. Çalıştayın da çok eğlenceli ve öğretici olduğunu
söyleyebilirim. Sadece obje yaratma konusunda zaman biraz kısıtlıydı”
“ Pazarlama ve sanat bütünleştirilebilecek şeylermiş onu farkketim. Kendi
adıma hem objeyi tasarlarken hem de face book üzerinden satmaya çalışırken çok
keyif aldım. Böyle bir şeye ihtiyacımız varmış meğer”
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Alanında ilk sayılabilecek bu çalışmanın genel amacı, sanatın pazarlama
eğitiminde olası etkilerinin belirlenmesidir. Sanatın dönüşüm sürecinden yararlanarak
pazarlama yöneticilerinin yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirebilecekleri
öngörülmüş ve bu öngörünün gerçekleştirilme düzeyinin deneyimsel öğrenme
yöntemiyle ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Başka bir deyişle, pazarlama eğitiminde
Kolb’un dört öğrenme türünden “Yerleştiricilik” (Accomodating) özelliklerinin sanatın
etkisiyle tetiklenmesi düşünülmüştür. Bu öğrenme türünün temel özelliği “ders
materyalinin yeni durumlara ve problem çözmeye uyarlanarak kullanılması, bilginin
somut deneyimle alınıp aktif deneyle işlenmesi; edinilen bilginin yeni şeyler üretmede
kullanılması,

yaratıcılığın kullanılarak

üretimde özgür ve yenilikçi yaklaşım

sergilenmesi” olarak özetlenebilir. Bu çalışmada, sözü edilen öğrenme özelliklerinin
pazarlama fonksiyonlarının tümünde, ürün geliştirme, fiyatlandırma, tutundurma ve
fiziksel dağıtım aşamalarında, geçerli kılınması hedeflenmiştir. İçinde bulunduğumuz
bilgi toplumunda, yenilikçiliğin büyük bölümünün sosyal arenada yeni öğrenme
süreçleri gerektirdiğinin bilincinde olarak, sanatsal dönüşümlerin desteğiyle Kolb’un
“deneyimsel öğrenme modeli” nin uygulanması düşünülmüştür. Bu düşünce
doğrultusunda pazarlama eğitimi almış yüksek lisans öğrencilerinden 12 kişilik bir
grupla üç aşamalı çalıştay gerçekleştirilmiş ve çalışmanın sonunda öğrencilerden
uygulanan sürece ilişkin geri bildirimler alınmış ve pazarlama fonksiyonlarına ilişkin
yaptıkları

uygulamalar

derlenerek

değerlendirilmiştir.

Değerlendirmenin genel

sonuçları şu şekilde özetlenebilir: sanatın pazarlama fonksiyonlarında kullanılması
düşüncesi öğrencilerde çalıştayın ilk basamağı sürecinde merak, şaşkınlık, ilgi
uyandırmış ama izleyen aşamalarda güdüleme olumlu etki yaratmış, tetikleyici
olmuştur.

Deneyimsel

öğrenme

modelinin

ilk

basamağı

olan

“somut

yaşantı/deneyim” bölümünde, öğrencilerin çok değişik, alışılmadık bir ortamla
karşılaşmaları

sonucunda

şaşkınlık

ve

belirsizlik

duygularını

yaşadıkları

gözlemlenmiştir. İkinci basamak olan “düşünmeye dayalı gözlem” aşamasında,
sanatın dönüşüm sürecine ilişkin daha önce verilen sunumun düşünme sürecine
etkileri olduğu gözlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü basamaklarda, Kolb’un “yerleştirici
(accomodating)” öğrenme özelliklerinde “şunu şöyle yaparsam şu konuda nasıl bir
sonuç alabilirim?” şeklinde özetlenebilecek “what if” düşünme boyutunun etkin bir
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şekilde

kullanıldığı,

çalışma

sonunda

değerlendirilen

öğrenci

raporlarından

anlaşılmaktadır.
Sonuç olarak, ön deneme özelliğinde yapılan bu çalışma, sanatın pazarlama
eğitiminde kullanılmasının, çalışma öncesi öngörülenden de olumlu ve etkili
olabileceğini göstermiştir. Özellikle Kolb’un deneyimsel öğrenme modeli, insan
benliğinin dört temel gücü olan vücut, ruh, zihin ve duygu boyutlarının tümünü
içermesi

açısından,

pazarlama

fonksiyonlarının

tümünde

etkili

olabileceği

görülmektedir.
Ancak bu çalışmanın, alanında ilk sayılabilecek ve ön deneme özelliğinde
olduğundan, önemli kısıtlar taşıdığı dikkate alınmalıdır. En önemli kısıt, sanatın
çalışmada uygulamadan çok kavramsal boyutta kalmış olmasıdır. İkinci önemli kısıt
katılımcı sayısının oldukça düşük olmasıdır. Bir başka kısıt ise sanatın ve deneyimsel
öğrenme modelinin tüm pazarlama fonksiyonları kapsamında uygulanmış olmasıdır.
Gelecekteki araştırmalarda, sanatın genelde ve kavramsal boyutta değil, belirli bir
alanının belirli bir pazarlama fonksiyonuna odaklı ve sanatsal etkinliği uygulama
şeklinde sürece dâhil edilmesi düşünülebilir.
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ÖZET
Kişilerin gelişmesini ve doğaya hâkimiyetlerini sağlayan bilginin elde
edilmesinde en etkin eylem okumadır. Okuma alışkanlığıysa okuma eyleminin sürekli
ve eleştirel olarak sürdürülmesidir. Özellikle küçük yaşlarda kazanılan okuma
alışkanlığı ve çeşitliliği, bireylerin bilişsel gelişimi ve sosyal olgunlaşmasında önemli
etkiye sahiptir. Okuma sürecinde bellek, dikkat, görsel ve işitsel algılama gibi bilişsel
mekanizmalar eşgüdümle çalışmaktadır.
Çalışmanın öncelikli amacı, üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarında
bilinç öncesi mesajların etkisinin belirlenmesi ve okumaya özendirilmelerindeki
uygulamaların hayata geçirilmesidir.
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Çalışma, bilinç öncesi mesajların çeşitli iletişim araçlarıyla üniversite
öğrencilerinin bilinç öncesi alanına ulaştırılıp, bu durumun okuma alışkanlıklarının
geliştirilmesinde tutum değişikliği yaratıp yaratmayacağını belirlemek amacındadır.
Araştırmada karma araştırma yönteminden ve onun çeşitleme modelinden
yararlanılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF
İşletme Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır ve araştırmada tesadüfî olmayan
örnekleme yöntemlerinden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünde 29 Mart 2012–11 Mayıs
2012 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çalışmayı başlatan temel araştırma sorusu;
bilinç öncesi mesajların doğru şekilde kullanılmasıyla bireylerin okuma alışkanlıkları
üzerinde olumlu tutum oluşturup oluşturmayacağıdır. Yapılan karma araştırma
yöntemi sonucunda deney grubuna verilen bilinç öncesi mesajların okuma alışkanlığı
üzerinde olumlu tutum yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bilinç öncesi, tutumlar, okuma alışkanlığı
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A TRIP OVER PRECONSCIOUSNESS TO
POSTCONSCIOUSNESS:
A RESEARCH ON UNIVERSTY STUDENTS
TO ACQUIRE READING HABIT

ABSTRACT
Reading is known to be the most effective action in gaining information to
rule over the nature as well as enhancing personal development. Reading habit, on
the other hand, is mainly maintaining the act of reading in a continuous and critical
fashion. The habit and the diversity of reading that have been especially acquired at
an early age do have a significant influence on individual’s mental and social
development. In reading process, mental mechanisms such as memory, attention,
visual and auditory perceptions work in coordination.
The primary objective of this study is to determine the effects of
preconscious messages on university students’ reading habits and to encourage
them into adopting much favourable attitudes towards reading.
The Mixed Research Method and Triangulation Model were both used in this
research. The Convenience Sampling Method was used to select research sample
among students of Department of Business, Abant İzzet Baysal University and the
th

th

research was conducted around 29 March 2012- 11 May 2012. The main question
of this research is whether the use of preconscious messages correctly create a
positive attitude on reading, or, not. As a result of the mixed research, we determine
that, the experimental group, who have received preconscious messages, did,
indeed created a positive attitude through the reading habit.
Key words: Preconscious, attitudes, habit of reading

172
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnsanlığın ilk dönemlerinden beri, toplumların yeme, içme, barınma gibi
temel ihtiyaçlarından biri olan bilginin sağlanmasında “okumak” en önemli öğelerden
biri olmuştur. Bir toplumun kültür aktarımındaki en önemli etkenin okuma alışkanlığı
olduğu düşünüldüğünde, yorum yapmayı ve düşünmeyi beraberinde getiren sürecin
önemi ortaya çıkmaktadır.
Okuma; görme, dikkat, algılama, hatırlama, seslendirme, anlamlandırma,
sentezleme, çözümleme ve yorumlama gibi bileşenlerden oluşan, karmaşık bilişsel
süreç olarak (Coşkun, 2002:233), kişinin yenilenmesi, sınırlarını zorlaması ve
evrenselliğe ulaşması için verdiği basit ancak oldukça önemli bir mücadeledir
(Ungan, 2008: 219). Gelişmiş ülkelerde,

çağdaş dünyanın oluşturduğu insan

modelinde okuma becerisinin oldukça önemli olduğu görülmüş, eğitim sistemlerinde
bu konuya ayrıca önem verilmiştir (Coşkun, 2002: 233- 234). Okuma yazma becerisi,
küçük yaşlardan başlayarak, yaşlılık dönemine kadar süreklilik gösterdiğinde anlam
ifade etmektedir. Okumada süreklilik, bireysel gelişmenin altyapısını ve sosyolojik
olarak da kalkınmanın en önemli öğesini oluşturmaktadır (Odabaş, 2003:3).
Bireyin hayatı boyunca kullanacağı ve ihtiyaç

duyacağı; doğuştan

kazanılmayan ve öğrenilen bir davranışı ortaya koyan ve çok yönlü bilişsel etkinlik
olan okuma alışkanlığı, toplumların gelişmişlik göstergelerindendir. Bu nedenle ailede
başlayan ve eğitim-öğretim sürecinde devam eden okuma alışkanlığına karşı olumlu
tutum geliştirme davranışları, öğrencilere yönelik olarak devam eder. Ancak
Türkiye’de yapılan araştırmalar, öğrencilerin daha fazla kitap okumasına engel olan
iki öğenin varlığını ortaya koymaktadır. Bu öğeler; günlük işler ve rutin alışkanlıklar
olarak görülmekte ve televizyon izleme oranında üniversite son sınıflara doğru önemli
bir düşüş yaşansa da televizyon izleme alışkanlığının yüzde 15 gibi bir çoğunlukla
kitap okumaya engel olduğu belirtilmektedir (Yılmaz, 2009:161). Çocuk Vakfı’nın
2006 yılındaki araştırmasına göre Türkiye’de gençlerin yüzde 70’inin hiç okumadığı;
düzenli kitap okuma alışkanlığının binde bir oranında olduğu sonucuna ulaşılmıştır
(Ungan, 2008:220).
Ivey

ve

Broaddus

(2001)

çalışmalarında,

okuma

alışkanlığının

kazanılmasında belirleyici faktörleri, çocukluktan itibaren aileyle yapılan okuma
aktiviteleri ve diğer aile bireylerinin okuma alışkanlığının olup olmaması olarak
belirlemiş; Knoester (2010) çalışmasında öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle
görüşmeler yaparak okuma motivasyonunu artırmaya yönelik eylemlerin neler
olabileceğini anlamaya çalışmış; sonuçta bu durumun sosyal yanının incelenmesi
gerektiğini, okuma alışkanlığının kazanılmasında gençleri sosyal çevrelerinin ve
danışma gruplarının olumlu yönde etkilemesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
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Hayata atılma noktasında üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının
geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar dikkate alındığında bilinç öncesi mesajların
tutum değişimi üzerine etkilerini ortaya koyan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu
duruma karşın bugüne kadar Türkiye’de tüketici davranışları temelinde bilinç öncesi
mesajların etkisini ölçümlemeye yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığı
görülmektedir.
Bilinç; insanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin
toplamıdır. Jung (2009)’a göre bilinç sürekli değildir, bilinç öncesi ise değişmez, dural
nitelikte ve kesiksizdir. Bilinç öncesi; gerçekte bilinç süreçleri olmadıkları halde bu
süreçler üzerinde etkisi bulunan ruhsal süreçlerdir. Bilinç öncesi, bilinç eşiğini
aşamayan eksik algıların biriktirildiği bilinç dışı bir bölgedir (Hançerlioğlu, 1980:173).
Yaşayan

organizmalar,

bazı

uyarımların

organizmayı

etkileyeceği,

bazılarının ise etkilemeyeceği eşik olarak bilinen olayı sergiler. Bazı kokular fark
edilemeyecek, bazı ışıklar görülemeyecek kadar zayıftır. Ancak kokunun veya ışığın
yoğunluğu artınca, uyarım fark edilecek noktaya gelmektedir. Bu nokta eşik
noktasıdır. Eşik noktasına ulaşamayan uyarım, bilinç öncesi uyarımdır (Klass,
1958:147). Bilinç öncesi mesajlar, bilinçli farkındalık düzeyinin altında sunulan uyarım
sürecidir (Pratkanis ve Greenwald, 1988:576).
Bilinç öncesi mesajların araştırılması 1800’lü yılların ortasında, psikologlar
tarafından, bireylerin bilinç öncesi mesajlara cevap verme eşiklerini tahmin edebilme
amacıyla başlanmıştır. 1900’lerin başlarında, psikologlar uyarıcıların, bireylerin
bilişsel tepkileri üzerindeki etkisine odaklanmıştır. 1930’larda ise bilinç öncesi
mesajların davranış üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmış; bilinç öncesi mesajlar ve
etkileri, 1950’ler sonlarından itibaren pazarlama ve reklâmcılık uygulamalarına konu
olmuştur (Theus, 1994:272). Literatürde bilinç öncesi mesajların öncüsü,

1957

yılında James Vicary tarafından “Picnic” filmine yerleştirilen bilinç öncesi mesajlarla,
patlamış mısır ve kola satışlarının artırıldığı çalışmadır (Bayrak, 2012:1). Özellikle
psikoloji alanındaki çalışmalarda, bilinç öncesi mesajların, bireylerin öğrenme
güdüleri, akademik başarı, sigara kullanımını ve obeziteyi azaltma gibi farklı
konulardaki faydaları belirlenmiştir (Weinberger vd., 1997:599).
ÇALIŞMANIN AMACI
Sürdürülebilirlik temelinde şekillenen okuma alışkanlığı, okuma eyleminin
sürekli ve eleştirel olarak sürdürülmesidir. Sürdürülebilir okuma alışkanlığı, bireyin
yaşamının her döneminde okuma eylemini kalıcı ve düzenli olarak devam ettirmesi
anlamı taşır. Özellikle küçük yaşlarda kazanılan okuma alışkanlığı ve çeşitliliği,
bireylerin bilişsel gelişiminde ve sosyal olgunlaşmasında önemli etkiye sahiptir.
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Çalışmanın öncelikli amacı, üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıklarında bilinç
öncesi mesajların etkisinin belirlenmesi ve okumaya özendirilmeleri yönündeki
uygulamaların hayata geçirilmesidir. Çalışmamız, bilinç öncesi mesajların çeşitli
iletişim araçlarıyla üniversite öğrencilerinin bilinç öncesi alanına ulaştırılıp, bu
durumun

okuma

alışkanlıklarının

geliştirilmesinde

tutum

değişikliği

yaratıp

yaratmayacağının belirlenmesi amacını taşımaktadır.
YÖNTEM
Araştırmanın ana kütlesini Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme
Bölümü öğrencileri oluşturur. Araştırma, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme
Bölümünde 29 Mart 2012–11 Mayıs 2012 tarihleri arasında iki farklı veri toplama
yöntemiyle ve altı araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırma amacını
gerçekleştirmek üzere karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Kökleri, 1950’lere
kadar uzanan karma araştırma yöntemleri, son 30 yılda özellikle sosyal bilimlere
yönelik araştırmalarda yaşanan önemli değişimlere koşut kullanılmaktadır. Karma
araştırma, nitel ve nicel yöntem ya da paradigmaların karması bir yaklaşımdır
(Johnson ve Christensen, 2012:1-2). Tashakkari ve Teddlie (2003)’ye göre ilgili
yaklaşım; nitel ve nicel araştırma yöntemlerini bir arada değerlendirerek tek bir
sonuca götüren anlayıştır. Brewer ve Hunter (2006)’a göre de karma araştırma
yöntemleri, farklı ancak birbirlerini tamamlayıcı nicel ve nitel yöntemleri birlikte
kullandığından, araştırma sorularına yönelik hipotez geliştirmede ve uygulanan
yöntemlerin bulgularını karşılaştırmada önem taşıyarak daha doğru sonuçlara
varmayı kolaylaştırma özelliği taşır. Çalışmamızda karma araştırma yöntemlerinden
çeşitleme modelinden yararlanılmıştır; Frankel ve Wallen (2006), çeşitleme
modelinde araştırmacının eş zamanlı olarak elde ettiği nicel ve nitel veri sonuçlarını
karşılaştırıp, verilerin birbirini doğrulayıp doğrulamadığını görmek için elde ettiği
bulguları kullanarak, çalışmanın geçerliliğini artırdığını ifade etmektedir.
Çalışmanın yöntemi şu aşamalardan oluşur;
I. Araştırmada örneklem çerçevesinde 15 deney ve 15 kontrol grubu
oluşturulmuş, deney ve kontrol gruplarına anket formları uygulanmıştır.
Anket soruları, Gömleksiz (2004)’in geliştirdiği kitap okuma alışkanlığına
ilişkin tutum ölçeğinden uyarlanan 15 sorudan oluşmaktadır,
II. Deney ve kontrol gruplarına ayrı ayrı ortalama 1,5-2 saat süren (deney ve
kontrol grupları, ideal odak grup sayısına ulaşmak amacıyla 7-8 kişilik
gruplar haline getirilmiş ve dört grup olarak ele alınmıştır), bir moderatör ve
iki röportör eşliğinde, her bir öğrenciden izin alınarak ses kayıt cihazı da
kullanılarak görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
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III. Kontrol grubuna bilinç öncesi mesaj verilmeksizin, deney grubuna bilinç
öncesi mesaj girilerek hazırlanmış, üç kısa film izletilmiştir. Birinci filmde
slogan şeklinde verilen bilinç öncesi mesajlar, filmin altından saniyenin
1/25 kadar hızıyla geçen “oku ve kitap” yazılı mesajlar ile “kitap okuyan
erkekler, kütüphane ve sadece kitapların” yer aldığı görsel mesajlar
şeklinde kullanılmıştır. İkinci filmde, film içine bilinç öncesine yönelik
kütüphane, kitap, kitap okuyan birey şeklinde görseller 25. kareye
eklenerek verilmiştir. Üçüncü filmde ise her iki bilinç öncesi mesaj
uygulaması birlikte kullanılmıştır. Bilinç öncesi kullanılan mesajlar,
çalışmaya başlamadan önce farklı sınıflarda yer alan öğrencilere “okumak
size ne çağrıştırıyor?” sorusundan hareketle belirlenmiştir.
IV. Kısa film gösterimi ile eş zamanlı olarak deney grubuna filmin izlendiği
mekânın girişinde yazılı ve görsel bilinç öncesi mesaj olarak hazırlanan
afişler asılmıştır (EK …).
V. Bolu şehir merkezinde bulunan bir kafeteryada araştırmacılarla kontrol ve
deney grupları kahve eşliğinde sohbet etmiştir. Sadece deney grubunun
görüşmesinde kafeterya, yine görsel ve yazınsal bilinç öncesi mesajlarla
düzenlenmiştir; diğer masalarda kitap okuyan bir kişi, gazete okuyan iki
kişi, dizüstü bilgisayardan haber okuyan bir kişi model olarak yer almıştır.
Ayrıca bazı masaların üstünde haftalık dergiler bırakılmıştır. Deney
grubunun bulunduğu masanın üzerindeki servis kâğıtlarına kafeteryanın
logosuyla bütünleştirilmiş olan bilinç öncesi “oku” mesajı yerleştirilmiştir.
VI. Deney grubuna yazılı ve görsel verilen bilinç öncesi mesajların ardından,
hem kontrol hem de deney grubuna okuma alışkanlığı konusunda tutum
farklılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla çalışmanın başlangıcında
yapılan anket ve odak grup görüşmeleri tekrarlanmıştır.
VII. Elde edilen nitel veriler, iki röportör ve ses kayıt cihazından verileri aktaran
bir araştırmacı ile bilgisayar ortamına aktarılmıştır.
VIII. Nitel araştırmada veri analizinde betimleyici analiz yöntemi kullanılmıştır,
IX. Nicel veriler de SPSS 15 programına girilmiş ve anket formları ile okuma
alışkanlığını ölçen 15 soruya ilişkin hem uygulama öncesi hem de
uygulama sonrası ortalamaları arasındaki farklılığı inceleyebilmek
amacıyla parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi kullanılmıştır.
X. Çalışma, deney gruplarına bilinç öncesi mesajların yerleştirildiği, kontrol
gruplarına ise yerleştirilmenin yapılmadığı film gösterimi ve mekân
düzenlemeleri ile toplamda altı hafta devam etmiştir. Literatürde bilinç
öncesi çalışmaların anlamlı sonuçlar vermesi için en az süre altı hafta
olarak belirlenmiş olması (Egermann vd.,2006:32), (Broyles, 2006:31)
dolayısıyla altı hafta uygulaması uygun görülmüştür.
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ÖRNEKLEM
Çalışmanın ana kütlesini Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme
Bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme
yöntemlerinden, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme,
örnekleme seçilecek bireylerden sadece ulaşılabilir olanların örnek kapsamına dâhil
edilmesini içerir. Özellikle zaman ve bütçe darlığı, araştırmacıyı kolayda örneklemeye
sevkeder (Gegez, 2007:249). Çalışmayı başlatan temel araştırma sorusu; bilinç
öncesi mesajların doğru şekilde kullanılmasıyla bireylerin okuma alışkanlıkları
üzerinde olumlu tutum oluşturup oluşturmayacağıdır.
ARAŞTIRMA SORULARI
Çalışmanın nitel araştırma bölümü için oluşturulan araştırma soruları Arslan
vd. (2009), Yılmaz vd. (2009), Gömleksiz (2004) ve Odabaş (2003) çalışmalarında
kullanılan “kitap okuma alışkanlığına ilişkin ölçeklerden” uyarlanarak belirlenen
“Okumak sizin için ne anlam ifade ediyor?”, “Ders kitapları hakkında düşünceleriniz
nelerdir?”, “Okuma alışkanlığı kazanmanın önemli olduğun düşünüyor musunuz?”,
“Okuma alışkanlığı ne zaman ve nasıl kazanılır?” ve “Şu anda okuma alışkanlığının
geliştirilmesinde hangi faktörlerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?’’ sorularından
oluşmaktadır.
Çalışmanın nicel araştırma yöntemi için Gömleksiz (2004)’in geliştirdiği kitap
okuma alışkanlığına ilişkin

tutum

ölçeğinden uyarlanan

15 soruluk

anket

uygulanmıştır.
VERİ ANALİZİ
Nitel

araştırmada

veri

analizinde

betimleyici

analiz

yöntemi;

nicel

araştırmadaki verilerin analizinde SPSS 15 programı kullanılarak okuma alışkanlığını
ölçen 15 anket sorusu için parametrik olmayan testlerden Wilcoxon testi
uygulanmıştır.
BULGULAR
Nitel araştırma kapsamında elde edilen bulgular şunlardır;
1. Okumak sizin için ne anlam ifade ediyor? sorusuna;
Öğrencilerin okumayı sevme durumlarına dayalı olarak farklılaşan anlamlar
ortaya çıkmıştır. Okumayı seven öğrenciler için okumak sırasıyla “bilgi edinmek”,
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“kitap okumak”, “keyifli zaman geçirmek” anlamları taşırken, okumayı sevmeyen
öğrenciler için ise “sıkıcı olma” ve “külfet” olarak tanımlanmıştır. Bu genel çerçevede
gruplar düzeyinde elde edilen özet bazı bulgular şunlardır;
Kontrol grubunda yer alan öğrenciler için okumak denildiğinde ilk akla
“kitap”, kitaplar içinde de “roman” gelmektedir. Okumak, grupta yer alan ve okumayı
sevdiğini söyleyen bir öğrencide “bilgi edinmek” olarak ifade edilirken, diğer bir
öğrencide “hayal gücü” ve “insanın kendini iyi hissettiği yer” olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte okumayı sevmeyen bir öğrenci için ise okumak sadece ilgi duyduğu
dergi ve gazeteleri okumaktır. Bu öğrenci hayatında hiç kitap okumadığını, bunu da
ilkokul yıllarında yaşadığı bir olaya bağladığını şu cümlelerle açıklar;
“Bilmediğimiz şeyleri öğrenmek için bilmediğim ve merak ettiğim şeyleri
okurum. Gazeteyi Internet ortamında okurum. Roman hiç okumam, ekonomi, oto
dergileri okurum, merak ettiklerimi ilgi alanlarımı çekenleri okurum dergilerde. Kitap
fazla okumam. İlkokulda kütüphaneye ilk gittiğimde görevli tersledi, sonrada
gitmedim. Buradaki kütüphaneye hiç gitmedim neredeyse, dört senede iki kere
gittim”. Okumayı sevmeyen bir başka öğrenci içinse okumak “külfet” olarak
nitelendirilmiştir. Deney grubu öğrencilerin için okuma, bir öğrenciye göre
“parçalardan anlamlı bir bütün oluşturma süreci”dir. Bu öğrenci, okumaya meraklı
olduğunu söylerken, çocukluğunda evlerinde güzel bir kütüphanenin varlığının da
önemle altını çizmektedir. Liseye kadar kendisi için okumayı bir işkence olarak
tanımlayan bir diğer öğrenci, bu yıllarında çabuk bitsin diyerek kitaptaki sayfaları
kopardığını; çizgi romanlarla başladığı okuma alışkanlığını ancak şimdi kazandığını,
durumun kendisine huzur verdiğini önemle belirtmektedir.
2. Ders kitapları hakkında düşünceleriniz nelerdir? sorusuna;
Bütün gruplarda yer alan öğrencilerin ortak görüşü, ders kitaplarının sıkıcı
olduğu

yönündedir.

Bunun

nedeni

öğrenciler

tarafından,

ders

kitaplarının

romanlardan farklı olarak teorik olması, ezberlenmesi, bilinmeyen terimlerin olması ve
hayata uyarlanamamasına bağlanmaktadır. Ancak farklı iki odak grupta yer alan birer
öğrenci, sadece pazarlama kitaplarına ilgi duyduğunu ve ilgi alanına girmesinden
dolayı sıkıcı gelmediğini ifade etmektedir.
3. Okuma alışkanlığı kazanmanın önemli olduğunu düşünüyor musunuz?
sorusuna;
Odak grup görüşmelerine katılan öğrencilerin çoğunluğu, kendilerini
geliştirmede katkı sağladığı yönünde görüş birliğine sahipken, diğer bir odak grupta
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yer alan öğrencilerin yarısı, çalışma hayatında kendilerine fayda sağlamayacağını
düşünmektedir.
4. Okuma alışkanlığı ne zaman ve nasıl kazanılır? sorusuna;
Hem kontrol hem de deney grubundaki bütün öğrenciler, okuma
alışkanlığının çocukluk döneminde kazanılmaya başladığını düşünmektedir. Ancak
alışkanlığın kazandırılmasında çocukluk döneminde yaşanılan olayların etkisi
vurgulanmaktadır. Bu konuda

anne-babaların “kitap oku” şeklinde baskı yapmak

yerine “rol model” olarak alışkanlık

kazandırmaya çalışmalarının önemliliği

belirtilmektedir. Bireyin okuma alışkanlığının içinde olması gerektiği yönünde ortaya
konulan görüşler de mevcuttur. Okuma alışkanlığının üniversitede geliştirilmesinde
özellikle arkadaş grubunun etkili olduğunu ancak ders kitaplarının ve filmlerin bu
alışkanlığı olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedirler.
5. Şu anda okuma alışkanlığının geliştirilmesinde hangi faktörlerin önemli
olduğunu düşünüyorsunuz? sorusuna;
Kontrol

grubundaki

öğrenciler

genel

olarak

okuma

alışkanlığının

geliştirilmesinde arkadaş grubunun ve sevilen kişilerin önemli olduğu konusuna vurgu
yapmaktadır. Deney grubundaki öğrencilerin şu anda üniversiteyken ders kitabı
okumak zorunda kaldıkları ve sıkıldıkları, yine de bu yönde arkadaş çevresinin önemli
olduğu konularında görüşleri söz konusudur.
Bilinçaltı mesajlar verildikten sonra tekrarlanan odak grup görüşmelerine
ilişkin bulgular ise şu şekilde özetlenebilir;
1. Okumak sizin için ne anlam ifade ediyor? sorusuna;
Kontrol grupları için beklenildiği üzere ilgili soruya verilen yanıtlarda bir
değişim gözlenmemiştir ancak çalışmanın genel anlamda yarattığı önemli farkındalık,
kontrol grubu öğrencileri tarafından şu şekilde ifade edilmektedir;
“Bu proje ile birlikte okumanın bendeki kelime anlamı değişti”. “Okuyorduk
ama okumanın bu kadar anlamı olduğunu burada öğrendik”.
Deney grupları için ise özellikle birinci odak görüşmede okumayı çok fazla
sevmediğini ifade eden iki öğrencinin, ikinci odak görüşmede;
“Gazete ve dergi okuyarak en azından bir şeyler okumuş oluyorum” ve
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“Kendi başıma kitap alıp okumayı

sevmem.

Tam olarak

kendimi

veremiyorum” diyen bir öğrencinin ikinci görüşmede; “Genelde roman okumayı tercih
ediyorum. Gazeteleri Internet’ten okurum.” şeklindeki düşüncesi, okumaya yönelik
isteklerinin az da olsa arttığını ortaya koymaktadır.
2. Ders kitapları hakkında düşünceleriniz nelerdir? sorusuna;
Kontrol grupları tarafından verilen yanıtlarda bir değişim gözlenmemiş, ders
kitaplarının teorik yapılarının sıkıcılığı, bilinmeyen terimlerin ve ezberlenme
mecburiyetinin okuma cazibesini azalttığı ifade edilmiştir. Deney gruplarında ise
ders kitabı okumanın zor, sıkıcı ve ezbere dayandığından bahseden katılımcılardan
bazıları birinci odak grup görüşmesinin ara sınav dönemine denk geldiğini, aslında
ders kitabı okumanın gelecekte iş hayatında öğrenilen bilgilerin pratiğe dökülmesinde
etkili olacağını, KPSS ve bankaların sınavlarında olumlu katkıda bulunacaklarını ifade
etmişlerdir.
3. Okuma alışkanlığı kazanmanın önemli olduğun düşünüyor musunuz?
sorusuna;
Kontrol grubundaki öğrencilerin birinci görüşmede ortaya koydukları olumlu
ve olumsuz düşüncelerin aynı şekilde devam ettiği yönünde bulgulara rastlanmıştır.
Birinci görüşmede okuma alışkanlığının önemli olduğunu ifade eden öğrenciler aynı
görüşlere sahipken, okuma alışkanlığının faydalı olmayacağını düşünen öğrenciler
için de durumun değişmediği anlaşılmaktadır. Deney grubu öğrencileri için ise
okuma alışkanlığının önemli olduğu konusu aynen desteklenmiştir.
4. Okuma alışkanlığı ne zaman ve nasıl kazanılır? sorusuna;
Kontrol grubu öğrencileri okuma alışkanlığı kazanmanın erken yaşta
başladığını ilk görüşmelerine benzer şekilde yinelerken, deney grubu birinci
görüşmede alışkanlığın erken yaşta başladığını ifade etmesine karşın ikinci
görüşmede okumanın yaşı yoktur şeklinde farklılaşan görüşlerde bulunmuşlardır.
5. Şu anda okuma alışkanlığının geliştirilmesinde hangi faktörlerin önemli
olduğunu düşünüyorsunuz? sorusuna;
Kontrol grubu öğrencileri için ilk görüşmede ifade edilen arkadaş ve sevilen
kişilerin etkili olduğu düşüncesi değişiklik göstermemiştir. Deney grubu için ise
arkadaş çevresinin önemli olduğu yönünde birinci görüşmeyi destekler düşünceler
olmakla birlikte çevrenin etkilemediği ve zaten kendilerinin okumak için çaba
harcadıklarını ifade ettikleri bir değişim gözlenmiştir.

180
Nicel bulgular ise şu şekilde özetlenebilir;
Deney grubunun okuma alışkanlıkları toplam puanunun uygulama öncesi ve
uygulama sonrası arasında anlamlı bir farklılık olup-olmadığının saptanmasın
amacıyla yapılan Wilcoxon testi sonucunda, deney grubuna ait uygulama öncesi ve
uygulama sonrası ortalama okuma alışkanlıkları puanları arasında istatistiksel açıdan
anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Tablo 1’de Wilcoxon test değeri ve anlamlılık
sonucu verilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,043 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,05'den
küçük olduğundan, iki puan arasında farklılık olduğu görülmektedir.
Tablo 1: Deney Grubuna İlişkin Wilcoxon Test Değerleri

Sonraki Puan-Önceki Puan
Z

-2,028(a)

Anlamlılık

,043

Deney grubuna ait uygulama öncesi ve uygulama sonrası okuma
alışkanlıkları puanlarındaki değişime Tablo 2'de verilen tanımlayıcı istatistikler ile
bakılmıştır. Bu sonuçlara göre, deney grubunda uygulama sonrası okuma alışkanlığı
ortalama puanının arttığı görülmektedir.
Tablo 2: Deney Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

N
Önceki Puan
Sonraki Puan

10
10

Beklendiği gibi,

Ortalama Standart Sapma En Az Değer En Çok Değer
4,1728
4,3020

,38550
,19572

3,20
3,94

4,53
4,56

herhangi bir uyarıcının verilmediği kontrol grubunda ait

önceki ve sonraki puanlar arasında ise herhangi bir istatistiksel farklılık söz konusu
değildir. Tablo 3 ve Tablo 4'te kontrol grubuna ilişkin Wilcoxon değerleri ve
tanımlayıcı istatistikler gösterilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,545 olarak tespit edilmiş ve
bu değer 0,05'den büyük olduğu için gruplar arasında istatistiksel açıdan farklılık
bulunmamaktadır.
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Tablo 3: Kontrol Grubuna İlişkin Wilcoxon Test Değerleri

Sonraki Puan-Önceki Puan
Z

-,605(a)

Anlamlılık

,545

Tablo 4: Kontrol Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

N
Önceki Puan
Sonraki Puan

15
14

Ortalama Standart Sapma En Az Değer En Çok Değer
4,1728
4,2714

,32334
,34040

3,33
3,67

4,60
4,73

SONUÇ VE ÖNERİLER
Nitel araştırma sonuçlarına bakıldığında kontrol grubu için beklenildiği üzere
okuma alışkanlığının geliştirilmesi yönünde anlamlı bir değişim gözlenmemiştir.
Ancak yapılan çalışmanın öğrenciler üzerinde “okuma alışkanlığının önemi”
çerçevesinde farkındalık yarattığı ve “okuma”nın anlamını değiştirdiği yönünde
anlamlı bir sonuca ulaşılmıştır. Bununla birlikte deney grubu öğrencileri için bilinç
öncesi mesajların verilmesinden önce yapılan odak grup görüşmeleri ile sonra
yapılan görüşmelerde ortaya çıkan en önemli farklılık, kendilerini okuma alışkanlığı
açısından zayıf olarak tanımlayan öğrencilerin, kitap ve gazete okumaya yönelen
davranışlarının ortaya çıkmasıdır.

Bununla birlikte okuma alışkanlığı kazanmanın

birinci odak görüşmede erken yaşta başladığını düşünen deney grubunun tamamı
tarafından ikinci görüşmede okumanın yaşı yoktur şeklinde değişim göstermesi
önemli bir diğer sonuç olarak görülebilir.
Nicel araştırma bulgularında ise beklenildiği gibi okuma alışkanlıkları toplam
puanı açısında deney grubunun, uygulama öncesi ve sonrası ortalamalarında
istatistiksel açıdan bir farklılık olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre,
uygulama sonrası deney grubunun okuma alışkanlıkları toplam puanında bir artış söz
konusudur. Bunun aksine kontrol grubunda ise bilinç öncesi mesajların verilmediği
uygulama öncesi ve sonrasında toplam puanlar açısından herhangi bir farklılık söz
konusu değildir.
Genel

olarak

değerlendirildiğinde

üniversite

öğrencilerinin

okuma

alışkanlığının kazandırılmasında ailenin önemine vurgu yapmaları ve ebeveynlerin rol
model olmaları gerektiğini düşünmeleri, Ivey ve Broaddus (2001)’un, okuma
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alışkanlığının kazanılmasında belirleyici faktörlerin birinin de çocukluktan itibaren aile
ile birlikte yapılan okuma aktiviteleri ve diğer aile bireylerinin okuma alışkanlığı
olduğunu ortaya koyan çalışmalarını destekler niteliktedir. Bununla birlikte okuma
alışkanlığının kazandırılmasında bütün öğrencilerin çevrenin ve danışma gruplarının
etkisinin olduğunu ortaya koymaları Knoester (2010)’ın öğrenciler, aileleri ve
öğretmenleri ile yapılan görüşmelerle okuma motivasyonunu artırmaya yönelik
eylemlerin neler olduğunu araştırdığı,

bu yönde sosyal çevrenin incelenmesi

gerektiği ve okuma alışkanlığının kazanılması için gençleri sosyal çevrenin ve
danışma grupların etkilediği sonucuna ulaştığı çalışması ile paralellik göstermekte; bu
sonuç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF İşletme bölümü öğrencilerinden elde
edilen sonuçlarla tutarlılık taşımaktadır. Ayrıca çalışmanın amacı çerçevesinde, hem
nitel hem de nicel araştırma yöntemi sonucunda, deney gruplarında görülen okuma
alışkanlığının değişimine yönelik olumlu gelişmelerin, bilinç öncesi verilen yazılı ve
görsel mesajların birey üzerinde olumlu etki yaratması, çalışmanın temel sonucu
olarak kabul edilmektedir. Bu sonuç, Weinberger vd. (1997) tarafından elde edilen
“bilinç

öncesi

görsel

ve

yazılı

mesajlar,

yaratabilmektedir” sonucunu destekler niteliktedir.

bireyler

üzerinde

olumlu

etki
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TOPLUMSAL OLGULARA ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM:
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ÖZET
Toplumsal olguları, tıpkı doğa bilimleri gibi nesnel ve belirlemeci bir
yaklaşımla inceleyen natüralistler, onu tarihsel ve kültürel boyutundan yoksun
bırakmışlardır. Aynı gerekçelerle tüketimi ve tüketici davranışlarını da ekonomin bir
fonksiyonu olarak kabul ettikleri için, tüketimi zorunlu ihtiyaçlarla sınırlandırmış ve
tüketiciyi ekonomik davranan insan olarak yorumlamışlardır. Natüralistlerin aksine,
toplumsal olguları dışsal değil içsel dinamiklerle değerlendirmek gerektiğini
vurgulayan hümanistler ise, tüketim olgusunu kültürün bir fonksiyonu olarak
incelemişlerdir. Antropolojik yaklaşıma katkıda bulunan hümanistlere göre, tüketici,
duygu, deneyim ve yaratıcılığını kullanarak tüketim kararları almakta ve tercihlerde
bulunmaktadır.
Tüketim, nesnelerin kullanımıyla kültürü somut hale getirmekte, insanlar
arasında ortak bir dil oluşturmakta ve değerleri, geçmişten geleceğe taşımaktadır.
Tüketiciler, bu nesneleri tüketerek, bireysel ihtiyaçlarını karşılarken, o kültürün
anlaşılmasına da kanıtlar sağlamaktadırlar. Bu çalışmanın bir amacı; insanlık tarihinin
oluşumunda ve gelişiminde tüketimin üstlendiği rolü belirlemeye çalışmaktır. Diğer
amaç ise; tüketim olgusunu ve tüketici kimliğini tarihsel ve kültürel bir bağlam
içerisinde yorumlamaktır.
Betimsel ve derleme mahiyetinde olan çalışmada, geçmişten geleceğe
tüketici

kimliğinin oluşumunda, tarihsel ve kültürel gelişmelerin izi sürülmüştür.

Bunun sonucunda, pazarlama stratejileri oluşturulurken, tüketimi ve tüketici kimliğini,
hümanistik bir bakış açısıyla değerlendirmenin daha doğru olduğu yönünde bir
görüşe ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketici, natüralistik paradigma, hümanistik paradigma,
tüketim antropolojisi
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ANTHROPOLOGICAL APPROACH TOWARDS SOCIAL
PHENOMENA: CONSUMPTION'S CULTURAL SCALE
ABSTRACT
Naturalists who analyzed the social phenomena within an objective and
determinative approach as in natural sciences deprived it of its historical and cultural
background. Since they consider consumption and consumer behaviors as a function
of economy, they have limited the consumption to (mandatory) needs and interpreted
the consumer as a “human behaving economical”. In contrast to the naturalists,
humanists who emphasize the necessity of evaluating the social phenomena within
internal dynamics rather than the external ones, have analyzed the consumption
phenomena as a function of culture.
According to the humanists who contributed to anthropological approach,
consumer takes the decision of consumption with the help of emotion, experience
and creativity and makes choices. Along with the use of objects, the consumption
makes culture concrete, creates a common language among people and transfers
the values from past to future. Besides meeting their personal needs by using these
objects, consumers provide evidence to the understanding of that culture, as well.
One purpose of this study is to determine the role of consumption in the emergence
and development of the history of mankind. The other one is the interpretation of
consumption phenomena and consumer identity within a historical and cultural
framework.
Key Words: Consumer, naturalistic paradigm, humanistic paradigm,
consumption anthropology
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1. GİRİŞ
Natüralistik düşünürler, doğa bilimlerinde olduğu gibi, toplumsal olguları da
nedensellik ilişkisi içerisinde yorumlayarak, tarihsel ve kültürel boyutunu ihmal etmiş
ve dolayısıyla uzun vadede yanıltıcı sonuçlara ulaşmışlardır. Modernizmin bunalımı
olarak adlandırılan ve araçsal aklın toplumsal olgulara da uzatılmasından
kaynaklanan bu gelişme; tüketim olgusunu ve tüketici davranışlarını, ekonominin bir
fonksiyonu olarak kabul ettiği için, tüketimi zorunlu ihtiyaçlarla sınırlandırarak, duygu
ve deneyimlerini önemsemeyen, sadece aklıyla hareket eden, tutarlı kararlar alan,
yalıtık bir tüketici profili çizmiştir. Oysa tüketim olgusunu ve işlevini anlamak için
ekonomik bakış açısı ne kadar gerekli ise, insanların tüketim kararlarının arkasında
hangi güdülerin ve pratiklerin olduğunu anlamak için, kültürel bağlam içerisinde
antropolojik bakış açısı da o kadar gerekli olmaktadır.
Şenel’in “yağmurun nedenlerini tarihte aramak gerekmez; ama yağmur
duasının nedenlerini onun tarihsel boyutuna inmeden açıklayamayız” ifadesi (1995:5)
bu bağlamda toplumsal olay ve olguları, Franz Boas’ın tanımladığı kültürel gözlük
(kulturbrille)

imgesinin rehberliğinde ele almayı

ve değerlendirmeyi gerekli

kılmaktadır. İnsanlar çevrelerinde cereyan eden olayları ve deneyimledikleri yaşam
pratiklerini bu gözlüğün sağladığı perspektife göre algılamakta ve bu yüzden aynı
olayları herkes farklı bağlamda değerlendirebilmektedir (Monaghanve Just,2007:5455 ).
Toplumsal olgulara antropolojik bakış açısıyla yaklaşımı sağlayan gelişmeler
ele alındığında en önemlisinin; hümanistik (yorumlayıcı) düşünürlerin, bilimsel
kesinlik ve belirlenimciliğe dayalı pozitivist paradigmanın dışına çıkarak; insanı kendi
özgünlüğü ve yaratıcılığı içerisinde incelemeleri olduğu görülür.
Diğer bir gelişme ise; toplumların gelişiminde altyapı/üstyapı ilerlemelerini
yansıtan kültürel evrimin, genetikten aktarılan özelliklere dayalı biyolojik evrime göre
daha belirleyici olduğunun vurgulanmasıdır. Antropologların, bugünkü insan türüyle,
bugünkü insanın atası olarak kabul edilen Homo sapiens sapiens’lerin biyolojik
açıdan çok farklı olmamalarına karşın, düşünce, eylem ve örgütlenme açısından
büyük farklılıklar gösterdiğini vurgulamaları (Şenel; 1995:50; Wulf, 2009:57), bu
tespiti doğrular niteliktedir.
2. TOPLUMSAL OLGULARI ÇÖZÜMLEMEDE
FARKLI PARADİGMALAR
İnsanlığın tarihini keşfetmek için insanların doğayla ve diğer insanlarla
geliştirdikleri ilişkileri geçmişten bugüne tarihsel bir bağlam içerisinde incelemek
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gerekmektedir. Çok sayıda bilim insanı, bu konuda sayısız çalışmalar yapmış ve
yapmaktadır. Hepsinin amacı aynı olmakla birlikte temel aldıkları paradigmalar ve
yaptıkları yorumlar birbirinden farklı olabilmektedir. Katı bir zamansallık çizgisi
izlemese de; doğa bilimlerinde ki gelişmelere paralel olarak, toplumsal olgulara ve
insana, natüralist paradigma doğrultusunda, doğanın bir uzantısı olarak bakılmıştır.
İnsanın çevre ve toplum tarafından denetlenmesi gerektiğini savunan, insanın
özgünlüğünü yadsıyan bu görüş, modernizmin eleştirilmesiyle güçlenen hümanistik
paradigma tarafından sorgulanmaya başlamıştır.

2.1. Natüralistik (Pozitivist) Paradigma
Newton’un fizik yasaları, insanın dışında bir gerçeklik olan doğayı,
natüralistik paradigmanın

nedensellik ilkeleriyle çözümleyip saat gibi işleyen bir

sisteme indirgemiştir. Naturalistik paradigmanın, bütün bilimlerin tekçiliğini kabul
etmesi; natüralistlerin, doğa bilimleri ve toplum bilimleri ayrımını yadsımasına, insanla
ilgili gerçekliğin de, tıpkı doğa olayları gibi rasyonel olduğuna ve bu yüzden objektif
olarak açıklanabileceğine inanmasına yol açmıştır (Poloma, 2007:31; Zorlu, 2006:27;
Özlem, 2002:99; Giddens, 2003:23). Toplumbilimlerde, naturalistik paradigmanın
karşılığı olan pozitivist paradigma bu varsayım doğrultusunda, sosyal olguları
nedenselliğe dayalı, rasyonel, tarihselliği yadsıyan, mekanik olgular olarak ele alır ve
tümdengelimsel bir mantıkla doğa bilimlerinde olduğu gibi, akla dayalı olarak
yasalaştırmaya gider (Odabaşı, 2004:17; Paylan ve Torlak, 2009:16; Zorlu, 2006:29).
Pozitivistler, özellikle sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen Comte,
Durkheim ve Darwin’in evrim kuramını toplumbilime taşıyan Spencer gibi düşünürler,
kültürü, doğal koşulların zorlamasıyla insana dıştan dayatılan ve insanın çevresel
koşullarıyla bağlantılı bir olgu olarak ele almışlardır. Marksist doktrin de toplumun
temeline

üretim

ilişkilerine

koyarak

pozitivistlerle

aynı

noktada

buluşur

(Özlem,2002:140-141). İnsanın içsel dinamiklerinin getirdiği yaratıcılığı ve özgünlüğü
yadsıyan pozitivistlere göre, insan doğası gereği egoisttir, kendi gerçekliğini kendi
düzenleme kapasitesine sahip değildir. Bu yüzden toplum tarafından kontrol edilmeli
ve doğanın ona çizdiği sınırlar içerisinde kalmalıdır (Murphy, 2000:47; Poloma,
2007:35).
İnsanın kendi başına bırakılmaması gerektiği düşüncesi; yaşam pratikleri
alanında da kendisini, rasyonel düşünen, biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarını çeşitli
alternatifler arasından ekonomiklik ilkesine göre seçen homo economicus tüketici
olgusuna dönüştürür. İnsanı çeşitli güdülerle ve bilinçaltı süreçlerle tanımlayan çeşitli
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düşünürler (İslamoğlu, 2011:133-134), tüketim alanında çeşitli mesaj, ödül, reklam ve
motivasyon çalışmalarıyla davranışlarının yönlendirilebileceğini kabul ederler (Zorlu,
2006:37; Murphy, 2000:48). Yakın zamana değin yürütülen kitlesel pazarlama
çalışmalarının dayanağını da oluşturan bu bakış açısı, insanın toplumsal bir ürün
olduğu inancıyla örtüşmektedir.

2.2. Hümanistik (Yorumlayıcı) Paradigma
İnsanları

da

doğanın

bir

nesnesi

olarak

kavramlaştıran

(Murphy,

2000:47;Poloma,2007:36) naturalistlerin, bu katı belirlemeci ve bilimsel yansızlık
iddialarına karşı, insanın anlamlandırma ve yorumlama özelliklerine vurgu yapan
hümanistler; kendi gerçekliğini kendi yaratan, karşılıklı etkileşime girerek geliştirdikleri
sosyal ilişkilerle, dünyayı kendi değerleri ve eylemlerinin odağında yorumlayan bir
insan profili çizerler (Özlem, 2002:180; Poloma, 2007:36; Odabaşı, 2004:35).
Hümanist eleştirilerin dayanağını, insana ait olana, insanı ve onun dinamiklerini
dışlayarak ulaşılamayacağı ön kabulü oluşturmaktadır.
Giddens, doğa bilimleri toplumbilime gölge ettikçe, insan ve dünyası
hakkında tam bir kavrayışa ulaşılamayacağını ifade ederek (2003:27), hümanist
eleştiriye katkıda bulunmaktadır. Natüralist paradigmanın eleştirilmesini sağlayan
gelişmelere bakıldığında ise, Newton’un mekanik fiziğini sarsan Einstein’ın izafiyet
teorisi ve Heinsberg’in belirsizlik ilkesinin öne çıktığı görülmektedir. Sonrasında ise,
bilim felsefesi alanında ortaya çıkan yeni anlayışların katkısı gelmektedir (Giddens,
2003:26).
İnşacılığın yükselişe geçmesiyle birlikte, natüralistlerin temsil etmeyle temsil
edilenin birebir örtüştüğü varsayımı da sarsılmaya başlamıştır. Bu süreçte Einstein’ın
“ne gözlemlendiğini belirleyenin kullanılan kuram olduğunu” ifade etmesi; yine
Schopenhouer’in “dünya benim onu tasavvur etmemdir” demesi; Nietzche’nin
“gerçeğin keşfedilmeyip yaratıldığını” söylemesi (Burke, 2008:108), hümanist
paradigmanın güçlenmesine yol açmıştır. Diğer gelişmelere bakıldığında ise,
Blummer’in, insanın özgünlüğünü ve etkileşimci özelliğini vurgulayan sembolik
etkileşimcilik görüşü ile antropolojinin, insanlığın gelişimini çözümleyebilmek için
kullandığı etnometodoloji yöntemininin öne çıktığı görülmektedir (Poloma, 2007:228,
256). Hümanist düşünürler arasında, kültürel belirlenimciliği, kültürel determinizme
kadar götürenlerin olması, natüralistik paradigma gibi hümanistik paradigmanın da
eleştirilmesini gündeme getirmiştir.
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Hümanistler, gerçekliğin objektif değil; subjektif, sembolik ve etkileşimci
olduğunu ve tümevarımsal bir mantıkla çözümlenebileceğini kabul ederler. İnsanı ise,
rasyonellikten ziyade duygusal hareket eden, heyecanlı, sembolik değerleri olan bir
varlık olarak değerlendirerek, aktif ve katılımcı yanını öne çıkartırlar. Bu bağlamda
tarihsel ve kültürel boyutlar içerisinde kendi gerçekliğini kendisi yarattığı için, kitlesel
tüketim sürecinin edilgin tüketicisinin yerini alan ve kararlarıyla tüketim olgusunu
etkileyen bir tüketici profili çizerler (Zorlu,2006 :42; Odabaşı, 2004:35).
3. TOPLUMSAL OLGULARA ANTROPOLOJİK YAKLAŞIM
Şenel’e göre insanlık tarihini inceleyen bilim adamları, iki tür yanılgıdan
birine düşmüşlerdir. Birinci grupta yer alanların; doğa bilimlerinin gelişmeye başladığı
ondokuzuncu yüzyıla kadar olan süreçte, tarihsel olguları düşünsel temelde
kurgulayıp; mitolojik ve felsefi bir kuram oluşturmalarına karşın, ikinci grupta yer
alanlar; doğa bilimlerine öykünerek, toplumsal olguları, sadece bilimsel verilerle
yorumlayıp, onu tarihsel ve kültürel boyutundan yoksun bırakmışlardır (1995:7). Daha
önce ifade edildiği gibi, toplumsal olgular, antropolojik çalışmalara dayalı olarak, bu
yanılgılardan

arındırılmaya

çalışılmıştır.

mücadelesinde geçirdiği aşamalar kadar;

İnsanlık

tarihi,

insanın

doğayla

insanla ve onun yarattığı ekonomik,

kültürel, kurumsal ve siyasal gelişmeler üzerinden okunmaya başlanmıştır. Bu
süreçte, insanların geride bıraktığı maddi kültürel araç ve nesneler, bu okumanın en
önemli kanıtlarını oluşturmuşlardır.
Önceleri, bu nesnelerin üretimleri ve üretilmeleri sırasında gelişen üretim
ilişkilerine dayalı olarak, bireyi ve toplumsalı anlama çalışmaları, aslında bu
unsurların tüketilmeleri esnasında, hem açık hem de gizil işlevlerin ortaya çıktığının
anlaşılmasıyla, yönünü tüketim olgusuna çevirmiştir. Böylece tüketim pratiklerinin
yardımıyla, hem bireysel hem de toplumsal bilinçaltı ve bunların içerdiği kültürel
kodlar açığa çıkarılarak, insanlık tarihini keşfetmeye yolunda bir adım daha atılmıştır.
Özellikle 1980’li yıllardan itibaren kültüre ve kültür tarihine olan ilginin sürekli
artması sonucunda; diğer her alanda olduğu gibi, tüketimde de kültürel etkiler
belirleyici olmaya; duygularıyla var olan, düşünen, deneyimleyen ve kendi gerçekliğini
kendi yaratan tüketici olgusu, rasyonel tüketici olgusunun önüne geçmeye
başlamıştır. Tüketim, tüketim kalıpları, tüketici tercih ve davranışları, sadece gelirin
bir fonksiyonu olarak değil, toplumsalın, kültürün ve tarihin bir okuması olarak da
incelenmeye başlanmıştır.
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Antropolojik yaklaşımının özünü oluşturan bu gelişme; tüketimi ve tüketimin
konusunu oluşturan malların yorumlanmasını, toplumsal/kültürel bir bağlama
oturtarak, aslında tüketimin, insanlar arasında ortak bir dil oluşturma, çatışmaları
çözüme kavuşturma, bir toplumu oluşturan ortak değerlere kaynaklık etme ve
geleceğe taşıma rolünü açığa çıkarmaktadır (Baudrillard, 2010:157). İnsanlar tüketim
yoluyla istek, beğeni, hedef ve beklentilerini dışa vurarak, sadece bireysel tercihlerini
yansıtmamakta; aslında bir dönemin, bir toplumun ve bir kültürün anlaşılmasına da
kanıtlar sağlamaktadırlar. Öyle ki üretimin ve dolayısıyla tüketimin olmadığı tarihsel
dönemler, uygarlık öncesi dönemler olarak değerlendirilirken, insanların yiyecek,
giyecek ve barınma gibi temel tüketim davranışlarındaki gelişmeler, uygarlığa geçişin
kanıtları olarak kabul edilmekte ve bu bağlamda tüketimin önemi vurgulanmaktadır.
4. TÜKETİM OLGUSUNA KÜLTÜREL AÇIDAN BAKMAK
Tüketim toplumunun ortaya çıkması; tüketimi, üretimin bir yan işlevi
olmaktan çıkararak, insan ilişkilerini ve toplumu değiştiren, dönüştüren bir olgu
olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Bu anlayışa bağlı olarak, tüketim toplumunun,
tüketici kimliğinin, tüketici eğilimlerinin ve tüketim kalıplarının anlaşılabilmesi için
ekonomik boyutlu rasyonel tüketici modelinin ötesinde, kültürel olguların incelenmesi
ve bu incelemenin ilk insan topluluklarından bugüne değin getirilmesi gerektiği
vurgulanmıştır.
Artık, olgular sadece somut veriler üzerinden değil, aynı zamanda içerdiği
sembolik göstergeler üzerinden yorumlanmaktadır (Burke, 2008:3). İnsan eylemleri
de açık işlevler kadar gizil işlevler üzerinden anlaşılmaya çalışılmaktadır. Örneğin
lüks bir otomobil almanın açık işlevi; ulaşım amaçlı olurken, aynı eylemin gizil işlevi;
bireyin statü yükseltme isteği olabilmektedir (Poloma, 2007:59).
İnsanlık tarihini kültürel bakış açısıyla inceleyen düşünürler, antropolojinin
yardımıyla, insan ve doğa ilişkilerinin yanı sıra, insan ve nesne ilişkileri üzerinde de
durarak, nesneler dünyasını ve onun yarattığı göstergeler sistemini açıklamaya
çalışmaktadırlar (Aran, 2012:58; Wulf, 2009:19).

Douglas ve Isherwood’a göre,

nesnelerin tüketilmesiyle biyolojik ve fizyolojik ihtiyaçları karşılanan insanlar, aynı
zamanda toplumsal ilişkiler kurup, bunları devam ettirmekte, yaratma ve düşünme
yeteneklerini de geliştirmektedirler (1999:75, 77).
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Tüketimi toplumsal hayattan dışlayarak, insanların mal alıp satmak,
kullanmak ve değiş tokuş etmek gibi tüketimin temel işlevleriyle paylaştıkları,
çoğalttıkları ve ilettikleri değerleri hesaba katmadan (Douglas ve Isherwood; 1999:9)
insanlık tarihini anlamak mümkün görünmemektedir.
Noel zamanı Hristiyan ve Müslüman toplumlarda satış rakamlarının büyük
farklılıklar göstermesi; yine Müslüman toplumlar da domuz tüketiminin haram olarak
görülmesi ya da Amerika’yı keşfeden İspanyol’ların burada bulunan bitki zenginliğine
rağmen, şarap, buğday, zeytinyağı gibi alışmış oldukları yiyecekleri bulamadıkları için
açlık çekmeleri gibi örnekler; tüketimin doğal olmayıp, öğrenilen bir olgu olduğunu
öne çıkarmakta (Monaghan ve Just, 2007:152) ve sadece ekonomik bir olgu olarak
tanımlamayı güçleştirmektedir.Artık, insanları tüketime yönelten ve bazı şeyleri,
diğerlerine nazaran daha fazla istemelerine yol açan nedenlerin sorgulanmasında,
temel ihtiyaçların ya da piyasa koşullarının yerine, kültürel koşulların incelenmesiyle
daha net cevaplar alındığı kabul edilmektedir.
Bunun nedeni; tüketimin, tüketilen nesneler aracılığıyla, kültürü ete, kemiğe
bürüyerek, görünür bir hale getirmesidir (Douglas ve Isherwood, 1999:82).
bağlamda,

Burke,

Certeau’nun

kavramlaştırdığı

“günlük

pratikler”

in

Bu

önem

kazandığına işaret etmektedir. Önceki sosyologların davranışlardan bahsetmelerine
karşın, uygulamalardan bahseden Certeau, sıradan insanların alışveriş etmek,
sokakta yürümek, yemek yemek, televizyon seyretmek gibi günlük eylemleri
aracılığıyla, tekrar tekrar yeni seçimler yaptıklarını, bu seçimleri yeni bağlamlara
oturttuklarını ve bu yüzden onların tüketim sürecinin edilgin değil etkin aktörleri
olduklarını ifade etmektedir (Burke,2008:111-112).

5. NESNELER (MAL/EŞYA) DÜNYASI
Nesneleri, insan hayatını kolaylaştırma işlevi içerisine hapsederek, onları
nesnel ve nötr olarak değerlendiren natüralistik bakış açısı; her bakanın aynı
nesnede, önceden tasarlanmış bir şablona uygun olarak aynı şeyi gördüğünü ileri
sürüyordu. Oysa insan, kendine özgü nitelikleri ve yaratıcılığıyla aynı olay ve
nesnelerde farklı farklı görüntü ve anlamsallıklara ulaşmakta, bunları kendi deneyim
ve tecrübeleri ile birleştirerek zengin ve kendine özgü bir değer dünyasına sahip
olmaktadır.
Üstelik bu sahiplik olgusu sadece bireysel düzeyde gerçekleşmemekte, aynı
zamanda toplumsal boyutta da farklı kültürel örüntülerle birleşerek; o toplumun
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kültürel kodlarını oluşturmaktadır (Rapaille, 2010:7). Rapaille’e göre, çay ritüeli ile
özdeşleşen Japon halkına, Nestle firmasının kahve satma girişiminin başarısız
olmasında ya da Chrysler firmasının başarısız olan jeep satışlarının, firmanın
kendisini, Amerikan kovboyunun simgesi olan at ile konumlandırması sonucunda
başarıyı yakalamasında, kültürel kodlar etkili olmaktadır (2010:2, 12). Bu bağlamda
en çarpıcı örneği, bilindiği gibi nesne olarak bakıldığında, çoğu toplumda et olarak
görülen ve tüketilen ineğe, Hindistan’da kutsallık atfedilmesi oluşturmaktadır
(Poloma, 2007:236).
Nesneler

dünyasını

ve

insanların

nesnelerle

olan

ilişkisini

anlamlandırabilmek için nesneleri sınıflandırmak gerekmektedir. Monaghan ve Just’a
göre, kültürel özellikler, toplumları birbirinden ayırdığı gibi bazı yönlerden de, onlar
arasındaki benzerlikleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda tüm toplumlar (uygar ya da
değil), karşılaştıkları ya da deneyimledikleri olay ve olguları kategorize etmişlerdir (
2007:59). Nesneler dünyasının sınıflandırılması ortaya üçlü bir ayrım çıkarmıştır
(Poloma, 2007:235). Bunlar:


Fiziksel nesneler (ev, masa, araba vb.)



Toplumsal nesneler (teyze, anne, eş, kardeş vb.)



Soyut nesnelerdir (değerler, haklar, kanunlar vb.).

Görüldüğü gibi, insanlarla nesnelerin ilişkisi, sadece maddi, alınıp satılır ya
da değiş tokuş edilir olanlarla sınırlı olmayıp, soyut ve simgesel nesneler üzerinden
de kurulup, yürütülmektedir.
İnsanlık tarihi çözümlemelerinde, araştırmacılara ipucu oluşturan üç tür veri
kullanılmaktadır. Bunlar (Burke, 2008:11):


Fosil insan kalıntıları,



DNA örnekleri,



Maddi kültür incelemeleridir.

Kültür tarihçileri, maddi kültür unsurlarını inceleyerek, insanlığın gelişimini
açıklayabilmek için, tüm nesneleri, onların somut anlamları ve işlevsellikleri dışında,
sembolik anlamları üzerinden de okumaya başlamışlardır. Bu anlayış gereğince,
insanlığın ürettiği ilk aletler, giysiler, süs eşyaları, barınaklar, savaş aletleri, sanat
eserleri gibi kültürel unsurlar, artık içinde üretildikleri kültürün sahip olduğu toplumsal,
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teknolojik, siyasal, askeri ve ekonomik gelişme düzeylerinin kanıtları olarak, ele
alınmaya başlanmıştır (Burke, 2008:11).
İlk insanların bıraktığı aletlerin gelişip çeşitlenmesine dayanarak; insanlığın
hem biyolojik (alet yapan insanın beyninin gelişmiş olduğu kabul edilmektedir) hem
de

kültürel

(üretim

alet

ve

ilişkilerinin

gelişmesiyle,

toplumsal

anlamda

tabakalaşmanın ortaya çıktığı kabul edilmektedir) evrimi takip edilmektedir (Dorties,
2009:142-144; Wulf, 2009:21).

6. NESNELER DÜNYASI ÜZERİNDEN İNSANLIK TARİHİNİN
GELİŞİMİNİ OKUMAK
Toplumsal bağlamda, natüralist paradigmanın, hümanistik paradigma lehine
sorgulanması, insan özgünlüğünü ve yaratıcılığını yadsıyan, insanı toplumun
ekonomik yararcılık silsilesi içine hapseden sınırların gevşemesine yol açmıştır.
İnsanın sadece rasyoneliteden ibaret olmadığının kabul edilmesi; onun duygusal,
bencil, kendini ötekilerden ayırmak ya da diğerleriyle bütünleştirebilmek için,
gerektiğinde irrasyonel davranabilen bir insan portresini ortaya çıkarmıştır.
Bourdie’in “kültürel sermaye” tanımlaması; Marks’ın ekonomik sermaye
sahipliğine yüklediği güç ve üstünlük imgesini, üretim araçlarından tüketim araçlarına
aktararak, tüketimin “öne çıkma stratejisi” aracılığıyla, dünyayı, insan ve nesneleri
üzerinden okumayı olanaklı kılmıştır (Burke, 2008:83; Journet, 2009:291). Artık,
insanlık tarihi alanında yapılan incelemelerin odağında, bu tarihin ne kadarının
insanların, ne kadarının da insanların, nesnelerle olan ilişkisinin eseri olduğunun
cevaplanması bulunmaktadır. İnsanlık tarihinin nasıl geliştiğini anlamak için, sadece
üretim araçlarının ve üretim ilişkilerinin incelenmesi yeterli olmamakta, bununla
birlikte, insanların hayatlarının gayesi olan evlerin, arabaların, besin maddelerinin,
mücevherlerin, giysilerin, hediyelerin, şölenlerin tarihini de incelemek gerekmektedir
(Aran, 2012:58).
Bu bağlamda her hangi bir toplumu, bütün yönleriyle anlayabilmek için,
sadece ekonomik boyuta odaklanmak yanlış çıkarımlara yol açacaktır. Ekonomik,
siyasal ve kültürel olayların birbiriyle bütünleştiği göz önüne alındığında, bir
ekonomide tek belirleyici dinamiğin, pazarda piyasa koşullarınca yaratıldığı inancının
eksik ve hatalı olduğu anlaşılmaktadır (Monaghan ve Just, 2007:150). Günümüzde
içerdiği anlama sahip olmasa da ticaret, satış ve tüketim ilkel topluluklardan beri var
olan bir olgudur (Zorlu, 2006:35). Mısır’da bulunmayan kokain bitkisi yapraklarının,
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piramitlerde resimlerinin bulunması; antropologları, o dönemlerde bile, bu bitkinin
Latin Amerika’dan denizleri bir şekilde aşarak, Mısır’a getirilmiş olabileceği ve küresel
ticaretin, belki de o zamanlardan beri var olduğu yorumlarına götürmektedir (Kentel,
008:98). Bu olguları tam olarak anlayabilmek için, ilkel topluluklarda gerçekleştirilen
ve birer ekonomik işlev olan; karşılıklılık, hediye alıp verme, şölenler, evlilik
ödemeleri, kurban, törenler ve çeşitli ritüeller gibi, pazarla ilişkisi bulunmayan
pratiklerin içerdiği anlamların üzerinde durmak gerekmektedir.
Hediye vermenin içerdiği anlam, eğer aynı oranda bir karşılık elde
edilemiyor ise hediye verene bir üstünlük sağlarken, hiçbir karşılık verilemediği
durumlarda da, veremeyen tarafı itaat etmek, boyun eğmek zorunda bırakmasıdır.
Şölenlerde gerçekleştirilen değiş tokuşlar, insanların nesneleri kullanarak ve onları
tüketerek, sosyalleştiklerini ve statülerini yükselttiklerini göstermektedir (Monaghan
ve Just, 2007:145,150; Sahlins, 2010:227). Üstelik bu ritüeller; iktidar sahipleri
tarafından da, gösterişli saraylar, tahtlar, masraflı saltanat yaşantıları gibi tüketim
nesneleri üzerinden hem teba üzerindeki kontrolü artırmak, hem de dış güçlere korku
salmak için kullanılmış ve hala kullanılmaktadır (Burke, 2008:122).
Bu tür ritüeller, aynı zamanda bilgi paylaşımını sağladığı için, çağrılıp
çağrılmamaya bağlı olarak; kişileri toplumsal alana dahil etme ya da dışlama
hizmetini de yerine getirmektedir (Douglas ve Isherwood, 1999:23). Toplumların
değer yargılarının, inançlarının ve düşünce yapılarının ortaya çıkarılması, bunların ne
yönde değiştiğinin ve toplumların bu değerlere yüklediği anlam farklılıklarının
anlaşılması için, nesnelerin alınıp satılma şeklinin, saklama ve koruma yollarının,
estetik görünümünün nasıl bir değişim izlediği de takip edilmelidir (Aran, 2012:59).
Kültür tarihçilerinin, giysiler, mobilyalar, yiyecekler, müzik ve edebiyat eserleri
üzerinden uygarlıkları anlamaya çalışmaları, bu ihtiyacı vurgulamaktadır.
Bu bağlamda, onsekizinci yüzyılda Fransa’ da, soylu olmanın göstergesi
olarak kabul edilen bir giyim ve dekorasyon stilinin olması (Burke, 2008:98-99);
zengin bir eş bulmak amacıyla kızların piyano öğrenmek zorunda olması (Douglas ve
Isherwood, 1999:121); Victoria döneminde İngiltere’ de operaya giden, şampanya
içen, Proust okuyan bir kişinin, bira içen ve futbol maçına giden kişiye göre daha
kültürlü olarak kabul edilmesi (Monaghan ve Just, 2007:53), bu ihtiyacın kanıtlarını
oluşturmaktadır. İlkel topluluklara gidildiğinde de nesnelere işlevselliklerinin yanı sıra
ritüelistik değerler yükleyerek, bir tür toplumsal düzen ve iletişim sistemi
oluşturdukları görülmektedir. Avcı toplayıcı topluluklarda av etinin paylaşımında; etin,
önce avcı grup arasında, sonra aile üyeleri arasında, daha sonra ise ziyaretçiler
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arasında dağıtılması gibi bir düzenin var olması (Sahlins, 2010:226), belki de örgütlü
yaşamın ilk örneklerini oluşturmaktadır.
Kültür tarihçileri, eski çağlarda hediye veren kişinin, karşı tarafa sadece
herhangi bir nesneyi değil, nesneyle birlikte, kendinden de bir şeyler verdiğine
(nesnenin bir ruhu olduğu kabul edilmektedir) inanıldığını ifade etmektedirler. Ve bu
inancın, hediyenin tekrar tekrar dolaşıma sokulmasını zorunlu hale getirerek; insanlar
arasında bağlayıcılığı olan inanç, gelenek ve görenekleri yeşertmiş olabileceğine
dikkat çekmektedirler (Monaghan ve Just, 2007:149; Sahlins,2010:152).
Bu bağlamda ele alındığında, insanların biyolojik ihtiyaçlarını gideren yemek
yeme eylemi bile, sadece karın doyurma alışkanlığı olmayıp; aynı zamanda
insanların, dünyayı nasıl gördüğünün, gıdaların lezzetini nasıl değerlendirdiğinin
(örneğin; bazı kültürlerde, böceğin lezzetli bir yiyecek olarak algılanmasına rağmen,
diğer bazı kültürlerde mide bulantısına yol açması gibi), ya da diğer insanlarla
ilişkilerini nasıl kurguladığının (örneğin çoğu kültürde, yemeğin en iyi yerinin misafire
ayrılması gibi) dışarıya yansımasıdır. (Monaghan ve Just, 2007:58).

7. KÜLTÜREL DEĞERLERİN TÜKETİM VE TÜKETİLEN NESNELER
ARACILIĞIYLA GÜNLÜK PRATİKLERE AKTARILMASI
Daha önce de ifade edildiği gibi, insanların içine doğduğu; düşünce ve
eylemleriyle değiştirip geliştirdiği kültür, insanların dünyayı anlamlandırmalarını
sağlayan bir gözlük işlevi görmektedir. Douglas ve Isherwood’a göre, bu
anlamlandırmayı sağlayan inançlar, ritüeller, semboller, anlamlar gibi kültürel
değerlerin, insanlar tarafından anlaşılıp, içselleştirilebilmesi ve gelecek kuşaklara
aktarılabilmesi için, somut hale getirilmesi gerekmektedir. Toplumsal hayatta, bu işlev
tüketim nesneleri aracılığıyla yerine getirilmekte; onların taşıdığı bu kültürel değerler
ise nesnelere aktarılmaktadır (1999:9). McCracken’e göre, bu aktarım üç aşamada
gerçekleşmektedir (1986:71).
Birinci aşamada; çevresel koşullar ve bireysel pratiklerle yaratılan kültürel
değerler tarafından, toplumsal dünyada ki anlam skalası oluşturulmaktadır. İkinci
aşamada; anlam skalası, tüketim nesnelerine aktarılmaktadır. Üçüncü aşama da ise;
bireysel tüketicinin eylemlerine yön vererek, bu çevrimi devam ettirmektedir. Bu
aktarım esnasında kullanılan reklam ve moda kanalları, anlamın kültürel dünyadan
bireysel tüketiciye akmasını sağlamaktadır. Önce reklam ve moda dünyası
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aracılığıyla,

hangi

anlamların

popüler

hale

getirilerek,

tüketim

nesnelerine

yüklenileceğine karar verilmektedir (McCracken, 1986:74).
Baudrillard’a göre, reklam kanalı, piyasa koşulları dışında bir mantığa göre
işlediği için (tüketicinin para ödemeden sahip olduğu tek şey), tüketiciye sunulan şey,
tıpkı bir hediye kimliğine bürünerek, tüketicinin sunulan nesneyi içselleştirmesini
kolaylaştırmaktadır (2010:209). Anlamın moda kanalındaki akışı ise; ya anlam
taşıyıcısı nesnelerin seçkinler (toplumun üst tabakası) tarafından benimsenip zaman
içinde alt tabakalara inmesiyle (Baudrillard, 2008:70), ya toplumun marjinal kesimi
olarak kabul edilen hippi, punk, gay gibi grupların kullanımıyla ya da rol model olarak
kabul edilen sanatçı, sporcu, yazarlar öncülüğünde gerçekleşmektedir (McCracken,
1986:76).
Daha sonra ise, tüketim nesnelerine aktarılan anlam, tüketicilerin hediye alıp
verme, nesneleri kendi değerlerine göre anlamlandırma, bu nesneleri statü
yükseltmek için teşhir etme ve bu nesnelerle olan bağlarını çözme gibi ritüelistik
kararlarıyla, tüketicilerin eylemlerini yönlendirmekte ve kültürel anlamının, tüketici ve
tüketilen nesneler aracılığıyla varlık kazanmasını sağlamaktadır (McCracken,
1985:78).

Bu aktarımlar, tüketim olgusunu ekonomik boyuta indirgeyen, tüketim

nesnelerini sadece birer arzu nesnesine indirgeyen ve tüketiciyi de, doğa ve toplum
tarafından belirlenmiş, rasyonel ve edilgin bir karaktere indirgeyen görüşlerin
sorgulanma ihtiyacını gündeme taşımaktadır.
SONUÇ
İnsanlığın tarihini keşfetme merakı, bilim insanlarını, doğa ve insan ilişkisini;
ilkel olarak tanımlanan topluluklardan uygar toplumlara kadar sürerek araştırmaya
yöneltmiştir. Bu araştırmaları şekillendiren paradigmalara bakıldığında, yakın
zamanlara kadar, bilimsel tekçiliğe inanan ve bu inancı toplumsal olgulara da uzatan
natüralistik paradigmanın, sonrasında ise, bilimsel tekçiliği reddederek, toplumsal
olguları tarihsel ve kültürel bir bağlama oturtan hümanistik paradigmanın öne çıktığı
görülmektedir. Hümanistik paradigma,

insanın yaratıcılığını

ve özgünlüğünü

vurgulayarak, kendi gerçekliğini kendisinin yarattığını ve bu bağlamda çevreden ve
kültürel değerlerden etkilendiği kadar, tercihleri ve eylemleriyle çevresini ve kültürel
dünyasını etkileyip değiştirdiğini kabul etmektedir. Değiştirme rolünü üretime
yükleyen görüşler, tüketim toplumunun ortaya çıkışıyla birlikte, rol paylaşımında
ağırlığı tüketime kaydırmışlardır. Özellikle kültürel antropologların

katkılarıyla,

tüketimin, tüketim nesneleri aracılığıyla kültürü görünür kıldığını ve bu özelliği ile

198
bireysel ihtiyaçları karşılarken, aynı zamanda

bir dönemin, bir toplumun ve bir

kültürün çözümlenmesine de kanıtlar sağladığını belirtmektedirler. İnsanlar nesneleri
tüketerek, diğer insanlarla ortak bir dil oluşturarak sosyalleşmekte, bilgileri paylaşarak
çoğaltmakta ve statü sahibi olmaktadırlar. Üstelik bu gelişmeler, gelirin bir fonksiyonu
olarak, alım/satım işleviyle piyasa ekonomilerinde gerçekleştiği kadar, piyasa
koşullarının çok uzağında olan geçimlik ekonomilerde de, insanlık tarihi kadar eski
olan, hediye değiş/tokuşlarıyla, bolluk ve güç gösterisine dönüşen şölenlerle
yaşanmış ve hala yaşanmaktadır.
Teorik düzeyde kurgulanan bu çalışmanın pratik hayata katkısı, pazarlama
stratejilerinin ve tüketim araştırmalarının daha doğru bir zeminde oluşturulabilmesi ve
yürütülebilmesi bağlamında olacaktır. Tüketimi, ekonominin bir fonksiyonuna
indirgemekten ve tüketici eğilimlerini sadece nicel verilerle değerlendirmekten
kaynaklanan sakıncaları ortadan kaldırabilecek böyle bir katkı; tüketim olgusunun
kültürel, siyasal, toplumsal, tarihsel ve ekonomik koşullar tarafından belirlendiğinin ve
tüketicileri etkileyen unsurların, bireysel ve kültürel kodlarla örülü olduğunun
anlaşılmasına bağlı olarak, daha da artabilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin tüketim toplumunda farklı yaşam tarzı
olarak karşımıza çıkan gönüllü sadeliğe ait tutumları ortaya koyarak, bu tutumların
gönüllü sadelik yaşam tarzına ait davranışlar üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu
amaçla gönüllü sadelik yaşam tarzı davranışları ve gönüllü sadelik tutumları ölçekleri
kullanılarak Eskişehir ilinde tabakalı kolayda örnekleme yöntemiyle 450 kişi ile yüzyüze anket yapılmıştır. Katılımcıların gönüllü sadelik yaşam tarzlarına ait davranışları
ve gönüllü sade yaşam tutumlarını ortaya koymak amacıyla açıklayıcı faktör analizi
ve katılımcıların gönüllü sadeliğe yönelik tutumlarının gönüllü sade yaşam tarzına ait
davranışlar üzerindeki etkisinin belirlenmesi için regresyon analizi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Tüketim, Tüketici, Yaşam Tarzı, Gönüllü Sadelik
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AN ALTERNATIVE LIFE-STYLE BASED ON
CONSUMPTION: VOLUNTARY SIMPLICITY

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore the attitudes of consumers towards
voluntary simplicity, which emerged as an alternative lifestyle in today’s consumption
society and to analyze the effects of these attitudes on the behaviors of consumers
related to this lifestyle of voluntary simplicity.

In this respect, 450 consumers,

selected through Stratified Random Sampling in the city of Eskisehir in Turkey, are
surveyed face-to-face by using a questionnaire containing scales to measure
attitudes and behaviors related to voluntary simplicity. Exploratory Factor Analysis
was utilized to describe the attitudes and behaviors of consumers and a Regression
Analysis is also run to determine the effect of attitudes of consumers towards lifestyle
of voluntary simplicity.
Keywords: Consumption, Consumer, Life Style, Voluntary Simplicity
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GİRİŞ
Gönüllü sadelik, bir kişinin yaşamından maddiyatı azaltması ve hayatındaki
fazlalıkları atması (Zavestoski, 2002, 150) ve böylece gönüllü olarak daha basit bir
yaşam şeklini benimsemesidir. Gönüllü sadelik tüketimde bir azaltmayı gerektirir
(Shaw ve Newholm, 2002, 168) ve tüketimin azaltılması bağlamında da tasarruf
eylemlerinden oluşur. Gönüllü sade yaşamayı seçenler öncelikle yaşamlarından
fazlalıkları atarak, mallarda ve hizmetlerde bir tasarrufa giderek, kullandıkları mal ve
hizmetlerden en yüksek performansı sağlamaya çalışırlar (Ballantine ve Creery,
2010, 46).
Gönüllü sadeliğin özü, bireyin dış dünyasında olduğunca sade ve basit, iç
dünyasında ise zengin ve derinliği olan bir yaşamdır. Böyle bir yaşam biçimi;
tüketimde yeterlilik ve sadelik, çevre için duyarlılık ve yaşamda insani değerlere
önem vermeyi önerir (Odabaşı, 2002, 151).

Gönüllü sade yaşam biçimini oluşturan beş ana değerden söz edilebilir:
1. Maddi sadelik
2. Kendini belirleme
3. Ekolojik duyarlılık
4. İnsancıl ölçek
5. Bireysel gelişme
Yukarda verilen gönüllü sadelik yaşam biçimini oluşturan beş ana değeri
kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Maddi sadelik, bir kişinin bir birey ve tüketici olarak
yaşamından fazlalıkları çıkartması basit yaşaması anlamına gelmektedir. Bunun
anlamı daha az satın alma, daha az tüketmedir (Shama, 1981, 122).
Kendini belirleme, bireyin kendi yaşamını daha çok kontrol edebilme ve
kuruluşlara daha az bağımlı kalabilmeyi arzu etmesidir. Bireyin kendi gelişimi için
gereken zaman ve yaratıcılığın oluşumuna yine bireyin karar verebilme isteği olarak
görülebilir.
Ekolojik duyarlılık, bireyin kaynakların sınırlı olduğunun bilincine vararak
tutumluluk ve korumanın bir ihtiyaç olduğunun, aynı zamanda kirliliğin azaltılması ve
önlenmesinin kaçınılmaz olduğunun farkına varılması olarak açıklanmaktadır. İnsan
ile doğanın uyum içinde olması gönüllü sadelikte temel noktalardan biridir (Odabaşı,
2002, 153).
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İnsancıl ölçek, bireyin yaşam ve çalışma çevresinin insanileştirilmesi,
mekanik olmaktan çıkarılması anlamına gelmektedir.
Bireysel gelişme, bireyin kendisini dış kümelerden bağımsız kılarak kendi iç
dünyasını ruhsal ve manevi olarak geliştirmesidir. Açıklanan ilk dört temel değer
yargısı bireysel gelişmenin önünde bulunabilecek engelleri ortadan kaldırmaya
yöneliktir (Odabaşı, 2002, 154).
Gönüllü sadelik kavramı hiç tüketmemek ya da tüketime karşı olmak
anlamında değildir. Gönüllü sadelik yaşam tarzını benimseyenler tüketimlerini
azaltmayı ya da tüketim tarzlarında değişiklik yapmayı seçebilirler. Gönüllü sadeler
için tüketmeme kararı belli ürünlere ihtiyaçları olup olmadıklarını ya da tüketimin etik
ve manevi boyutunu sorguladıkları zaman ortaya çıkabilmektedir (Barnett vd. 2005,
281). İşe giderken özel araba yerine, toplu taşıma araçlarının kullanımı ya da
arkadaşlarla araba paylaşımı tüketimi azaltma ya da tüketimin tarzını değiştirmeye
örnek olarak verilebilir (Shaw ve Moraes, 2009, 216). Ayrıca tüketim bozulanı tamir
ederek tekrar kullanma, ikinci el eşya satın alma ve kullanma, evlerin bahçelerinde ya
da balkonlarında sebze ya da meyve yetiştirme, dikiş dikerek ya da örgü örerek
ailenin giyim ihtiyaçlarını karşılama da tüketimi azaltmanın ya da değiştirmenin
örnekleri arasındadır. Tüketim tarzının değiştirilmesi ya da tüketimde yeni
alışkanlıkların kazanılmasında ise materyal ve enerji kullanımının azaltılması için
teknolojinin kullanılması (bulaşık makinesi kullanımı, çamaşır makinesi kullanımı,
bilgisayar kullanımı, güneş enerjisi teknolojisinin kullanımı) örnek verilebilir.

LİTERATÜR
Akademik yazının dışında sadelik pek çok dinin temel felsefesinde yer almış
ve dinlerin peygamberlerine ait söylemlerinde ya da kitaplarında terim olarak sadelik
terimini kullanmasalar da sadeliğin felsefi ve özü ile ilgili pek çok söylem ve yazı yer
almaktadır.


“İsteklerinden ve emellerinden bütünüyle kurtularak yaşayan kişi başarı,
huzuru kazanır” (Hinduzim)



“Fakirlik benim gururumdur” (İslamiyet)



“Aşırılık ve eksiklik her ikisi de eşit derecede kusurdur” (Konfiçyus)



“Bu dünyada bencilliğiyle başa çıkamayan kişiler kim olurlarsa olsunlar,
nilüfer çiçeğinden düşen su damları gibi düşüp yok olacaklardır”
(Budizim)
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“ Ne fakirlik ne de zenginlik bana yalnızca gerektiği kadar yeterli”
(Musevilik)



“Yetinmeyi bilen kişi esas zenginliğe sahiptir” (Taoculuk)

Neredeyse tüm dinlerin tüketirken ne eksik ne de fazla tüketime karşı olduğu
ve yukarıda geçen basitlikle ilgili tüm ifadelerin merkezinde ılımlı yani yeterli
derecede

materyal

kullanma

ve

istemenin

verdiği

huzur

ve

mutluluktan

bahsedilmektedir.
İlkçağlarda sadeliği ya da basitliği; Sokrates fakirlikle zenginlik arasındaki bir
“altın anlam” ya da orta yolu bulma ve dengede tutma olarak anlamlandırırken,
Sokrates’in hocası Aristo kişinin mutluluğu bulmasına yardım eden denge unsuru
olarak tanımlamıştır.

Sadelik, basitlik ilk çağlardan günümüze kadar ister felsefi

anlamda ister manevi anlamda günlük yaşamın her daim bir parçası olmuştur.
Pratikte binlerce yıldır varlığı ve önemi artan bir şekilde insanoğlunun hayatında
olmasına karşın literatürde bu kavramla ilgili çalışmaların ortaya çıkması 1930’lu
yıllara rastlamaktadır.
Gönüllü sadelik kavramı ilk olarak Gandhi’nin öğrencisi olan ve onun yaşam
felsefesini örnek alan Gregg tarafından kullanılmıştır. Gregg (1936; 35) gönüllü
sadeliği; bireyin yaşamından anlamı olmayan mallar yığınını yok ederken aynı
zamanda dürüst, sade, samimi bir hayat felsefesi olarak tanımlamıştır. Gönüllü
sadelikle ilgili literatürde uygulamaya yönelik ve kavramsal (Etzioni, 1998; Iyer ve
Muncy, 2009; Leonard-Barton, 1981), bu tür yaşamı seçen bireylerin yaşam
tarzlarının ardındaki güdüleri keşif eden (Zavestoski, 2002) ya da gönüllü sadelerin
yaşam deneyimlerini (Bekin vd., 2005 ve Craig-Lees ve Hill, 2002) inceleyen
çalışmaların sayısı nispeten sınırlıdır.
1970’lerden günümüze gönüllü sadelik kavramına olan ilgide giderek
artmıştır (Elgin, 1981, 37; Elgin ve Mitchell, 1977, 201; Etzioni, 1998, 620; LeonardBarton, 1981, 162; Shama, 1985, 58; Shama

ve Wisenblit, 1984, 233). 1970’li

yıllardan itibaren pazarlamacılar tüketimlerini sınırlandıran ve tüketimlerini yaşam
tarzlarına, ahlaki ya da ekolojik nedenlere göre yönlendiren tüketicilerin de farkına
varmışlar ve bu tüketicilerinde farklı bir pazar bölümü ya da bölümleri oluşturduklarını
görmüşlerdir (Craig-Lees ve Hill, 2002, 208).
1980’li yıllarda Leonard-Barton (1981), Shama ve Wisenblit’in (1984) gönüllü
sadelikle ilgili yaptıkları iki çalışma sonucunda gönüllü sadelik ölçeği geliştirilmiştir.
Bu ölçekler Elgin ve Mitchell’in (1977) gönüllü sadeliğin beş temel değeri (maddi
sadelik, kendini belirleme, ekolojik duyarlılık, insancıl ölçek ve bireysel gelişme)
alınarak geliştirilmiştir. Leonard-Barton (1981) ölçeği, özellikle geri dönüşüm, ikinci el
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eşya kullanma ve satın alma vb. davranışları ölçerken; Shama ve Wisenblit (1984)
geliştirdikleri ölçekte ise Leonard-Barton (1981) ölçeğini geliştirerek kişilerin kendi
meyve ve sebzelerini yetiştirme gibi davranışlarını da ölçeğe dâhil etmişlerdir. Shama
(1985), gönüllü sadelik yaşam tarzında tüketicilerin, basit ambalajlanmış fonksiyonel
ürünleri tercih etme, yerel market ve mağazalardan alışveriş yapma, üreticilerin
kendilerine ait küçük outlet mağazalarından alışveriş yapma ve montajlarını kendileri
yapabilecekleri ürünleri satın alarak tasarruf yapma gibi davranışlar sergilediklerini
belirtmiş ve Sharma ve Wisenblit (1984) geliştirdiği ölçeğe bu davranışları da
eklemiştir. Iwata (1997, 234 ve 1999, 380), Shama’nın (1985) ölçeğine çevreye
duyarlılık ve alışveriş davranışlarında sadeliği ölçen maddeler eklemiş ve gönüllü
sadelik yaşam tarzını ve gönüllü sadelikle ilgili davranışları ölçen ölçekler
geliştirmiştir.
Iwata (1997) materyal kullanımının az olduğu ve tüketim düzeyinin düşük
olduğu yaşam tarzını basit yaşam tarzı olarak tanımladığı çalışmasında, basit yaşam
tarzını ölçecek 20 maddelik bir gönüllü sadelik yaşam tarzı ölçeği geliştirmiş ve bu
ölçeği bir Japon üniversitesindeki öğrencileri üzerinde uygulamış ve çalışma
sonucunda “gönüllü sadelik”,

“alışverişte dikkatli davranma tutumları”

ve “kendi

kendine yetebilme” faktörlerini bulmuştur.
Gönüllü olarak sadeliği seçen bir bireyi tanımak için çeşitli araştırmalar
yapılmıştır. Iyer ve Muncy (2009, 165) organik ürünler satın alan, geri dönüşümlü ya
da doğaya dost ürünleri satın alan ve atık malzemelerini geri dönüşüme gönderen
kişiyi gönüllü sade olarak tanımlamıştır. Huneke (2005) ise gönüllü sadenin kim ve
gönüllü sadeliğin düzeyini belirlemek için temel aldığı eylemler ise plansız alışveriş
yapmaktan kaçınma, geri dönüşümlü ve doğaya dost ürünleri tercih etme ve
yaşamından fazlalıkları ve karmaşayı çıkarma olarak belirlemiştir.
Etzioni (1998,

620), gönüllü sadeliği, özgür iradeyle tüketim malları ve

hizmetleri için yapılan harcamaların sınırlandırıldığı ve insanlar için yaşamdan doyum
sağlamanın maddi kaynakların bolluğu ile elde edilemeyecek bir yaşam tarzı olarak
tanımlamıştır. Craig-Lees ve Hill (2002, 189-203) gönüllü sadelik için beş değer
tanımlayarak, gönüllü sadelik kavramına günümüz koşullarına göre yeni bir bakış
açısı kazandırmıştır. Bu değerler; daha basit bir yaşam sürebilme özgürlüğü;
materyal tüketimi azaltma, para ile elde edilemeyecek sağlık, eğitim gibi iyi
kaynaklara ulaşma, kişisel yeterlilik ve kontrol ve insanlık ve kişisel gelişim, çevreye
duyarlılık gibi değerlere yönelmedir.
Özkan (2007, 240) bu konuda yaptığı çalışmasında Ankara ilinde orta ve
yüksek sosyoekonomik düzeyi temsil eden 345 evli ve çocuk sahibi aile üzerinde
yaptığı çalışmasında hizmet üretimleri (mal ve hizmet değişimi) ve hizmet üretim
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faaliyetlerini gerçekleştirme sıklıkları ile eğitim ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi
araştırmıştır. Çalışma sonucunda gönüllü sadelik yaşam tarzını benimsemenin
ekonomik bir zorunluluk olmadığı ve gönüllülük esasına dayandığı sonucuna
varılmıştır. Bu çalışmada araştırma öznesi yüksek ve orta gelirli aileler olarak
kısıtlanmış ve sade yaşamı temsilen belli bir davranış ölçülmüştür (Özkan, 2007,
250).
Ballantine ve Creery, (2010, 52) gönüllü sadelik davranışlarını inceledikleri
çalışmalarında, materyal kullanımını azaltmanın ve yaşamlarından fazlalıkları
atmanın en temel gönüllü sadelik davranışı olduğunu ve bu davranışların gönüllü
sade yaşam tarzının belirleyicisi olduğunu ortaya koymuşlardır. Özellikle gönüllü
sadelik davranışlarından biri olan tasarrufun, gönüllü sadelik yaşam tarzını
benimsemenin ilk adımı olarak çok önemli olduğu ve bu yaşam tarzına uyum
sağlamada temel davranış biçimi olduğu bulunmuştur.
METODOLOJİ
Tasarım Yöntem ve Örneklem
Gönüllü sadelik yaşam tarzının felsefi temeli, bir kişinin yaşamında maddiyatı
azaltması, hayatındaki fazlalıkları atması ve böylece gönüllü olarak daha basit bir
yaşam şeklini benimsemesidir. Gönüllü sadelik, tüketimde bir azaltmayı gerektirir ve
tüketimin azaltılması tasarruf eylemleriyle oluşur (Ballantine ve Creery, 2010, 52;
Etzioni, 1998, 620). Bu bağlamda araştırmamızın temel amacı; tüketicilerin tüketim
toplumunda farklı yaşam tarzı olarak karşımıza çıkan gönüllü sadeliğe ait tutumları
ortaya koyarak, bu tutumların gönüllü sadelik yaşam tarzına ait davranışlar üzerindeki
etkisini belirlemektir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırmanın üç alt sorusu:
1. Katılımcıların gönüllü sadeliğe yönelik tutumları nelerdir?
2. Katılımcıların gönüllü sade yaşam tarzına ait davranışları nelerdir?
3. Katılımcıların gönüllü sadeliğe yönelik tutumlarının gönüllü sade yaşam
tarzına ait davranışlar üzerindeki etkisi nedir?
Çalışmanın temel amacı doğrultusunda yapılan betimsel nitelikte olan saha
araştırmasının evrenini Eskişehir il merkezinde ikamet eden; sabit bir geliri olan, 18
yaşından büyük kişiler oluşturmaktadır. Eskişehir il merkezinde ikamet eden kişi
sayısı 648.396’dır (http://www.eskisehir-bld.gov.tr/eskisehir_nufus.php). Bu nüfus
içerisinde 18 yaş üstü nüfus ise 441.064’tür (http://www.odunpazari.gov.tr/default_
B0.aspx?content=194; http://www.tepebasi.gov.tr/default_B0.aspx?content= 1010).
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Eskişehir il merkezinde ikamet eden kişilerin oluşturduğu anakütle içerisinde
örnek büyüklüğünün hesaplanmasında uygulamada en yaygın kullanılan formül
kullanılmıştır. Bu formül (Kurtuluş, 2010, 67):
n=

(1   )
(e / Z)2

Bu formülde kullanılan simgelerin anlamı ise aşağıdaki gibidir.
n=Örneklem büyüklüğü
π=Anakütle varyansı
e=Hata payı
Z=Güven aralığı
Örneklem

büyüklüğünü

belirlerken

anakütlede

standart

sapma

ve

varyansların bilinmesi çoğu kez olanaksız olduğundan bunların tahmin edilmesi
gerekir. Böyle bir tahmini oranlar üzerinden yapmak çok daha kolaydır. Hatta bu
oranlar hakkında hiçbir bir bilginin olmadığı durumlarda π(1- π)’nin en yüksek olduğu
(0,5X1-0,5 = 0,25) değer esas alınmıştır. Araştırmada % 95 güven aralığı (z tablo
değeri 1,96) ve % 5 örneklem hatası dikkate alınarak örneklem büyüklüğü 400
hesaplanmıştır. Geri dönüş oranı dikkate alınarak 500 adet anket dağıtılmış ve geri
dönen anketlerden 450 adeti analize tabi tutulmuştur.
Tabakalı

kolayda

örneklem

yöntemi

ile

örneklemi

oluşturmak

için

Eskişehir’de bulunan mahallelerin ekonomik düzeyleri dikkate alınarak 2 tabaka
seçilmiştir.

Yukarıda hesaplanan örneklem sayısı; bir mahallenin bazı bölgeleri

gelişmiş ya da orta olarak değerlendirilebileceği için iki tabaka arasında yarı yarıya
paylaştırılmıştır. Mahalleler önce gelir durumuna göre tabakalanıp, her tabakadan
ana kütleyi temsil edecek şekilde kolayda örnekleme yöntemiyle örneklem
oluşturulmuştur.
Araştırmanın

uygulama

aşaması

Ağustos-Kasım

2011

arasında

gerçekleştirilmiştir. Veriler anketler aracılığıyla yüz yüze doldurma tekniğiyle elde
edilmiştir. Katılımcıların gönüllü sadelik yaşam tarzlarını ait davranışlarını ve gönüllü
sadelik tutumlarını ortaya koymak amacıyla açıklayıcı faktör analizi ve faktörler
arasındaki ilişkiler için basit korelasyon analizi yapılmıştır. Katılımcıların gönüllü
sadeliğe yönelik tutumlarının gönüllü sade yaşam tarzına ait davranışlar üzerindeki
etkisinin belirlenmesi için çoklu regresyon analizi yapılmıştır.
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Bulgular
Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir, eğitimle ilgili demografik değişkenleri
açısından dağılımları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=450)

Cinsiyet

Eğitim Durumu

Erkek

% 52

İlköğretim

%9

Kadın

% 48

Lise

% 13

Ön lisans- Lisans

% 65

Lisans Üstü

% 8

Yaş
18-25

% 43

26-35

% 24

Gelir Durumu

36-45

% 15

500 TL ve altı

% 23

46-55

% 12

501-1000 TL

% 32

56-65 ve üstü

%6

1001-2000 TL

% 24

2001-3000 TL

% 15

3001-4000 TL

%6

4001 TL - ve üstü

%4

Medeni Durum
Evli

% 60

Bekâr

% 40

Tablo 1’de görülebileceği gibi; araştırmaya katılanların % 52’si erkek, % 48’i
ise kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların % 43’ü 18-25 yaş grubunda, % 24’ü 2635 yaş grubunda, % 15’i 36-45 yaş grubunda, % 12’si 46-55 yaş grubunda ve % 6’sı
da 56-65 üstü yaş grubunda yer almaktadır. Araştırmaya katılanların medeni
durumları açısından incelendiğinde % 60’ı evli; % 40’ı bekârdır.

Eğitim durumu

açısından değerlendirildiğinde araştırmaya katılan kişilerin % 9’u ilköğretim, % 13’ü
lise, % 65’i ön lisans ve lisans ve son olarak da % 8’i lisansüstü düzeyde eğitime
sahiptir.

Katılımcıların, ortalama aylık gelirleri incelendiğinde; % 23’ünün 500 TL

veya daha az, % 32’sinin 501 - 1000 TL arası, % 24’ünün 1001 -2000 TL arası, %
15’inin 2001 - 3000 TL arası, % 6’sının 3001-4000 TL ve son olarak da % 4’ünün ise
4001 TL veya daha fazla gelire sahip oldukları görülmektedir.
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Gönüllü Sadelik Yaşam Tarzı
Katılımcıların gönüllü sadelik yaşam tarzlarına karşı davranışlarını ortaya
çıkarabilmek amacıyla Gönüllü Sadelik Yaşam Tarzı Ölçeği kullanılmıştır. Gönüllü
sadelik yaşam tarzını ölçen ifadelerin gruplandırılması, sınıflandırılması ve ana
faktörlere dönüştürülmesi amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı
faktör analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Gönüllü sadelik yaşam tarzı ile ilgili
ifadelerin faktör analizine uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla korelasyon
matrisinin oluşturulması, Bartlett Test for Sphericity (BTS) ve Kaiser-Mayer-Olkin
(KMO) testleri yapılmıştır (Kalaycı, 2010). Verilen ifadeler arasındaki korelasyon
oranları, ifadelerin ortak faktörler oluşturabileceğini göstermiştir. BTS=2011,39
(p=0,01) ise bir matris belirleyicisi olarak ifadeler arasında yüksek korelasyonun
mevcut olduğunu ve veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu ortaya koymuştur.
KMO testinde ise gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmi korelasyon
katsayılarının büyüklüğü karşılaştırılmış ve KMO değeri 0,84 bulunmuştur. Bu değer
her bir ifadenin diğer ifadeler tarafından iyi bir şekilde tahmin edileceğini
göstermektedir. Gönüllü sadelik yaşam tarzlarına ait 14 ifadeye faktör analizi
yapıldıktan sonra, çözümün daha iyi yorumlanabilmesi için dik döndürme (orthogonal)
yöntemlerinden varimax döndürme işleminden yararlanılmıştır.
Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör yüklerine bakılarak gönüllü
sadelik yaşam tarzlarına ait davranışlarla ilgili ifadeler üç faktör altında toplanmıştır.
Bu faktörlerden ilki “Gönüllü Sadeliği Benimseme”, ikincisi “Akılcı ve Dikkatli Alışveriş
Yapma” ve üçüncüsü ise “Karmaşık Ürünleri Alma ve Kullanmayı Ret Etme” olarak
isimlendirilmiştir (Tablo 2). Faktör analizi sonucu faktörlere ayrılan toplam 14 ifadenin
güvenilirliği (Cronbach-alpha) = 0,82 olarak bulunmuştur.
Tablo 2. Gönüllü Sadelik Yaşam Tarzına İlişkin Davranışlar
Öz Değerler
Faktör
Faktörler

Yükleri
( )

Ortalama

Stand

(Açık.

Alpha

Sap.

Varyans

()

%’si)
Faktör 1. Gönüllü Sadeliği
Benimseme (7 madde)
Çevreyi korumak için yapılan
davranışlar çok değerlidir

0,80

4,50

0,72
2,90
0,75

Daima çevremi kirletmemeye ve
ona zarar vermemeye dikkat
ederim

0,73

4,34

0,78

(20,72)
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Öz Değerler
Faktör
Faktörler

Yükleri
( )

Ortalama

Stand

(Açık.

Alpha

Sap.

Varyans

()

%’si)
Halen işe yarayan eşyaların çöp
gibi atılması beni çok rahatsız

0,70

4,15

0,88

0,65

4,17

0,91

0,53

4,28

0,91

0,51

4,00

0,98

0,40

3,76

1,17

0,82

3,99

1,00

0,83

3,78

1,08

ediyor
Satın aldığım bir ürünü mümkün
olduğunca uzun süre
kullanmaya çalışıyorum
İnsanların çevreye verdikleri
zararları ve kirliliği önemsiyorum
Alışveriş yaparken uzun süre
kullanacağım ürünleri almaya
özen gösteririm
Sebze ve meyvelerimi kendim
yetiştirmeyi çok isterim
Faktör 2. Akılcı ve Dikkatli
Alışveriş Yapma (3 madde)
Mağazaya girdiğimde
düşünerek alışveriş yaparım
Mağazadayken bir şeyin benim
için gerekli olup olmadığını çok
ciddi düşündükten sonra satın

2,4
0,79
(17,29)

almaya karar veririm
Benim için gerekli olduğuna
inandığım şeyleri satın alırım

0,76

3,94

1,01

0,69

2,97

1,04

0,72

3,40

0,99

0,71

3,15

1,05

0,43

3,14

1,09

Faktör 3. Karmaşık Ürünleri
Alma ve Kullanmayı Ret Etme
(4 madde)
Benim için ürün ne kadar
karmaşıksa o kadar yararsızdır
Karmaşık fonksiyonlu
ürünlerden çok basit fonksiyonlu
ürünleri tercih ederim
Benim için ürünlerin karmaşık
fonksiyonları önemli değildir
Daha basit bir yaşam
sürdürmeye çalışıyorum

0,60
1,86
(13,29)

1 = Kesinlikle katılmıyorum 5 = Kesinlikle katılıyorum
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İlk iki faktöre ilişkin güvenilirlik değerleri (Cronbach-alpha = ) sırasıyla 0,75
ve 0,79 olup; Nunally’nin (1978, s.114) önerdiği “güvenilirliğin genel kabul sınırlarının
(0,70)” içinde olduğunu göstermektedir. Son faktörün güvenilirliği (= 0,60) iki faktöre
göre düşüktür. Üç faktöre ilişkin faktör yüklerinin 0,42’den büyük olduğunu görmek
mümkündür. Tablo 2’de sınıflandırılan üç faktörün toplam varyansın % 51,30’unu
açıkladığı anlaşılmaktadır. Faktör analizinde her bir faktörün açıkladığı varyansın
yüzdesi, faktörlerin göreceli önemini ortaya koymaktadır. Buna göre, birinci faktör
toplam varyansın % 20,72’sini, ikinci faktör % 17,29’unu ve üçüncü faktör ise %
13,29’unu açıklamakta olup, varyansı açıklamada tüm faktörlerin birbirine yakın bir
ağırlığa sahip olduğu söylenebilir.
Gönüllü sadelikle yaşam tarzı davranışları ile ilgili faktörlere ilişkin aritmetik
ortalama, standart sapma ve korelasyon matrisi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir.
Regresyon analizinin ön koşullarından biri olarak faktörler arası korelasyon matrisi
ilişkilerin bulunması ele alınmış ve buna göre üç faktörün kendi aralarındaki
korelasyon matrisi analiz edildiğinde, tüm faktörler arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu (p<0,01) bulunmuştur. Bütün faktörler arasında “Faktör 1. Gönüllü Sadeliği
Benimseme” adlı faktör 4,17 ortalama ile ilk sırada yer alırken, “Faktör 2. Akılcı ve
Dikkatli Alışveriş Yapma” faktörü ise 3,90 ortalama ile ikinci sırada yer almakta,
“Faktör 3. Karmaşık Ürünleri Alma ve Kullanmayı Ret Etme” faktörü ise 3,21 ortalama
ile son sırada yer almaktadır (Tablo 3).
Tablo 3. Gönüllü Sadelikle Yaşam Tarzına İlişkin Davranış Faktörleri Arasındaki
Korelasyon Matrisi ve Ortalamalar
Faktörler
Faktör 1. Gönüllü Sadeliği
Benimseme
Faktör 2. Akılcı ve Dikkatli

1

2

3

1,00
0,45**

1,00

0,24**

0,33**

Alışveriş Yapma

Ortalama

Stand.
Sapma

4,17

0,58

3,90

0,87

3,21

0,77

Faktör 3. Karmaşık Ürünleri
Alma ve Kullanmayı Ret
Etme
** p < 0.01

1,00
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Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumlar Ölçeği
Katılımcıların gönüllü sadelikle ilgili tutumları ortaya çıkarabilmek amacıyla
kullanılan 15 ifadeden oluşan Gönüllü Sadelik Ölçeği kullanılmıştır. Gönüllü sadelikle
ilgili tutumları ölçen bu 15 ifadenin gruplandırılması, sınıflandırılması ve ana
faktörlere dönüştürülmesi amacıyla Açıklayıcı Faktör Analizi uygulanmıştır. Açıklayıcı
faktör analizi sonuçları aşağıdaki Tablo 4’te verilmiştir. Yapılan bu araştırmada KMO
0,77 olup, faktör analizinin uygulanabilmesi için bu oran yeterlidir. Bartlett Test for
Sphericity (BTS) 1189,99 (p=0,01) ise bir matris belirleyicisi olarak değişkenlerin
varyans hipotezi ve kovaryans matrisinin reddedildiğini ve bir faktör analizi yapmaya
uygun olduğunu göstermektedir. Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların gönüllü
sadelikle ilgili tutumları ile ilgili ifadeler çerçevesinde üç faktör ortaya çıkmaktadır.
Bunlardan; ilki “Tasarruf Etme”, ikincisi “Sade Hayat Sürme” ve üçüncüsü ise “Sade
Tüketme” olarak isimlendirilmiştir. Faktör analizi sonucu faktörlere ayrılan toplam 15
ifadenin güvenilirliği (Cronbach-alpha) = 0,72 olarak bulunmuştur.
Tablo 4. Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumlar
Öz Değerler

Faktör
Faktörler

Yükleri
( )

Ortalama

Stand.

0,75

2,89

1,09

0,75

3,06

1,10

0,73

2,68

1,08

0,54

2,47

1,06

0,67

2,89

2,89

0,61

3,06

3,06

0,59

2,68

2,68

Sap.

Açıkla.

Alpha

Varyan



%’si

Faktör 1. Tasarruf Etme
(4 madde)
Paramı seyahat için harcamam
Paramı spor aktivitelerine
katılmak için harcamam
Paramı kişisel gelişimim ve
hobilerim için harcamam
Paramı kıyafet ayakkabı ve
aksesuarlarım için harcamam

2,35
(12,36)

0,71

Faktör 2. Sade Hayat Sürme
(6 madde)
Basit bir hayatın huzurlu ve
mutlu bir yaşam olduğunu
düşünüyorum
Modayla ilgilenmem
Yeni ürünleri ilk deneyenlerden
olmak istemem

2,34
(12,34)

0,64
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Öz Değerler

Faktör
Faktörler

Basit ve rahat bir hayatımın
olmasını isterim
İhtiyacım kadar mobilyaya
sahibim
Düz basit ve iddialı olmayan
kıyafetler giyerim

Yükleri
( )

Ortalama

Stand.

0,53

2,47

2,47

0,44

2,89

2,89

0,43

3,06

3,06

0,70

3,16

1,10

0,60

3,36

1,18

0,55

4,04

1,09

0,45

3,14

1,09

0,40

3,03

1,20

Sap.

Açıkla.

Alpha

Varyan



%’si

Faktör 3. Sade Tüketme (5
madde)
Paramı harcamaktan çok
biriktiririm
Mümkün olduğunca yiyecek,
giyecek ve içeceklerimi evde
yaparım
Çöpe mümkün olduğunca az
yiyecek atarım
Sade bir hayat sürerim

2,28
(12,00)

0,54

Rahatlamak için dışarı çıkmak
yerine evde oturmayı tercih
ederim
1 = Kesinlikle katılmıyorum 5 = Kesinlikle katılıyorum

İlk faktöre ilişkin güvenilirlik değeri (Cronbach-alpha = ) 0,71’dir. Diğer iki
faktörün güvenilirliği sırasıyla (Cronbach-alpha = ) 0,64 ve 0,54’dür ve ilk faktöre
göre düşüktür. Ölçekte bulunan tüm ifadelerinin güvenilirlik katsayısı 0,72 olup,
ölçeğin toplamı önerilen 0,70’in (Nunnally, 1978, 114) üzerinde olması kriteri
bakımından güvenilirliğin yeterli olduğu söylenebilir Üç faktöre ilişkin faktör yüklerinin
0,40’dan büyük olduğunu görmek mümkündür. Tabloda sınıflandırılan üç faktörün
toplam varyansın % 36,70’ini açıkladığı anlaşılmaktadır.
Gönüllü sadelikle ilgili tutumlarla ile ilgili faktörlere ilişkin aritmetik ortalama,
standart sapma ve korelasyon matrisi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. Üç faktörün
kendi aralarındaki korelasyon matrisi analiz edildiğinde, tüm faktörler arasında
anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0,01); bulunmuştur. Bütün faktörler arasında “Sade
Tüketme” adlı faktör 3,35 ortalama ile ilk sırada yer alırken, “Sade Hayat Sürme”
faktörü ise 2,89 ortalama ile ikinci sırada yer almakta, “Tasarruf Etme” faktörü ise
2,79 ortalama ile son sırada yer almaktadır (Tablo 5).
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Tablo 5. Gönüllü Sadelikle İlgili Tutum Faktörleri Arasındaki
Korelasyon Matrisi ve Ortalamalar
Faktörler

1

Faktör 1. Tasarruf

2

3

1,00

Etme
Faktör 2. Sade
Hayat Sürme
Faktör 3. Sade
Tüketme

0,37**

1,00

0,20**

0,42**

1,00

Ortalama

Stand.
Sapma

2,78

0,80

2,89

0,69

3,35

0,69

** p < 0.01

Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumların Gönüllü Sade Yaşam Tarzı
Davranışları Üzerindeki Etkisi
Gönüllü sadelikle ilgili tutumlar ile gönüllü sade yaşam tarzına ait davranışlar
arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır.
Analiz aşamasında öncelikle regresyon analizinin varsayımları test edilmiştir. İlk
olarak örneklem sayısının yeterliliği kontrol edilmiştir. Regresyon analizi için yeterli
örnek sayısı için “N ≥ 50 + 8 x bağımsız değişken sayısı” formülü kullanılır (İspir ve
Süher, 2009, 12). Buna göre bu çalışmadaki 3 bağımsız değişken için 450 örnek
sayısı yeterlidir. Çoklu bağlantı problemi olup olmadığı test etmek için ise değişkenler
arasındaki korelasyon katsayılarına bakılmıştır. Bağımsız değişkenler arasında 0,80
ve üzerinde korelasyonlar varsa bu durum çoklu bağlantı probleminin göstergesidir
(Kalaycı, 2010). Tablo 5’e baktığımızda korelasyon katsayısının 0,80’in altında
kaldığı görülmektedir. Çoklu bağlantı probleminin değerlendirilmesinde tolerans ve
VIF değerleri kontrol edilmiş ve tolerans değerleri 0,75 ve 0,86; VIF değerleri ise 1,16
ve 1,35 bulunmuştur. VIF değerinin 10’un üstünde olması çoklu bağlantı probleminin
işaretidir

ve

çalışmanın

değerleri

çoklu

bağlantı

probleminin

olmadığını

göstermektedir. Ayrıca otokorelasyon değerlerini belirlemek için Durbin Watson (DW)
istatistiği kullanılmıştır. Bu değer ise 1,98 bulunmuştur. Genellikle DW değeri 1,5 ve
2,5

arasındadır

göstermektedir.

ve

çalışmanın

DW

testi

değeri

otokorelasyon

olmadığını

216
Tablo 6. Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumların Yaşam Tarzı Olarak Gönüllü Sadeliğin
Benimsenmesi Davranışı Üzerindeki Etkisi

Faktörler
Faktör 1. Tasarruf
Etme
Faktör
2.
Sade
Hayat Sürme
Faktör
3.
Sade
Tüketme
Sabit

0,34

Bağımlı Değişken
Gönüllü Sadeliği Benimseme
Ayar.
2
t
p
R
2
R
0,76
0,44

0,14

3,22

0,01**

0,42

9,39

0,01**

162,94

0,01**

Std 

0,19

0,19

F

17,14**

* p < 0,05; **p < 0,01

Gönüllü sadelik ile ilgili tutum faktörlerinin yaşam tarzı olarak gönüllü
sadeliğin benimsenmesi davranışı üzerindeki etkisini ortaya koyan regresyon analiz
(F = 17,14; p < 0,01) değerleri dikkate alındığında istatistiksel açıdan anlamlı
bulunmuştur. Gönüllü sadelikle ilgili tutum faktörleri “Gönüllü Sadeliği Benimseme”
bağımlı değişkeninin tamamının % 19’unu açıklamaktadır. Regresyona ilişkin
standardize edilmiş beta () değerleri bakımından incelendiğinde; “Sade Hayat
Sürme” faktörü ( = 0,34; p < 0,01) ile “Sade Tüketme” faktörü ( = 0,42; p < 0,01)
gönüllü sadelik yaşam tarzının benimsenmesi üzerinde bir etkiye sahiptir. “Tasarruf
Etme” faktörünün ise gönüllü sadelik yaşam tarzının benimsenmesi üzerinde bir etkisi
olmadığı (p > 0,05) ortaya çıkmıştır (Tablo 6).
Tablo 7. Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumların Yaşam Tarzı Olarak Akılcı ve Dikkatli
Alışveriş Yapma Davranışı Üzerindeki Etkisi

Faktörler
Faktör 1. Tasarruf
Etme
Faktör 2. Sade
Hayat Sürme
Faktör 3. Sade
Tüketme
Sabit

0,81

Bağımlı Değişken
Akılcı ve Dikkatli Alışveriş Yapma
Ayar.
2
t
p
R
2
R
2,49
0,01**

0,25

7,81

0,01**

0,31

9,53

0,01**

98,92

0,01**

Std 

0,28

0,27

F

52,71**

* p < 0,05;  p < 0,01

Gönüllü sadelikle ilgili tutum faktörlerinin yaşam tarzı olarak Akılcı ve Dikkatli
Alışveriş Yapma davranışı üzerindeki etkisini ortaya koyan regresyon analiz (F =
52,71; p < 0,01) değerleri dikkate alındığında istatistiksel açıdan anlamlı
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bulunmuştur. Gönüllü sadelikle ilgili tutum faktörleri “Akılcı ve Dikkatli Alışveriş
Yapma” bağımlı değişkeninin tamamının % 27’sini açıklamaktadır. Regresyona ilişkin
standardize edilmiş beta () değerleri bakımından incelendiğinde; “Sade Hayat
Sürme” faktörü ( = 0,81; p < 0,01), “Sade Tüketme” faktörü ( = 0,25; p < 0,01) ve
“Tasarruf Etme” faktörü ( = 0,31; p < 0,01) gönüllü sadelik yaşam tarzını
benimsenmesi üzerinde bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Beta değerleri
açısından en büyük etki tasarruf etme tutumudur (Tablo 7).
Tablo 8. Gönüllü Sadelikle İlgili Tutumlarının Yaşam Tarzı Olarak Karmaşık Ürünleri
Alma ve Kullanmayı Ret Edilmesi Üzerindeki Etkisi

Bağımlı Değişken
Karmaşık Ürünleri Alma ve Kullanmayı Ret Etme
Faktörler

Faktör 1. Tasarruf
Etme
Faktör 2. Sade
Hayat Sürme
Faktör 3. Sade
Tüketme
Sabit

Std 

t

p

0,66

1,76

0,15

4,03

0,01**

0,43

11,47

0,01**

103,78

0,01**

2

R

Ayar.
2

R

F

0,07
0,27

0,26

50,38**

* p < 0,05; ** p < 0,01

Gönüllü sadelikle ilgili tutum faktörlerinin yaşam tarzı olarak karmaşık
ürünleri alma ve kullanmayı ret etme davranışı üzerindeki etkisini ortaya koyan
regresyon analiz (F = 50,38; p < 0,01) değerleri dikkate alındığında istatistiksel
açıdan anlamlı bulunmuştur. Gönüllü sadelikle ilgili tutum faktörleri “Karmaşık
Ürünleri Alma ve Kullanmayı Ret Etme” bağımlı değişkeninin tamamının % 26’sını
açıklamaktadır. Regresyona ilişkin standardize edilmiş beta () değerleri bakımından
incelendiğinde; “Sade Hayat Sürme” faktörü ( = 0,15; p < 0,01) ile “Sade Tüketme”
faktörü (= 0,43; p < 0,01) karmaşık ürünleri alınması ve kullanmasının ret edilmesi
üzerinde bir etkiye sahiptir. “Tasarruf Etme” faktörünün ise karmaşık ürünleri alınması
ve kullanmasının ret edilmesi üzerinde bir etkisi olmadığı (p > 0,05) ortaya çıkmıştır
(Tablo 8).
SONUÇ ve TARTIŞMA
Tüketicilerin tüketim toplumunda farklı yaşam tarzı olarak karşımıza çıkan
gönüllü sadeliğe ait tutumları ortaya koyarak, bu tutumların gönüllü sadelik yaşam
tarzına ait davranışlar üzerindeki etkisini amaçlayan bu çalışmada, iki farklı ölçekten
altı faktör elde edilmiştir. Gönüllü sade yaşam tarzına ait davranışları ölçen ilk
ölçekten sırasıyla “Gönüllü Sadeliği Benimseme” (Leonard-Barton, 1981 ve Özgül,
2011), “Akılcı ve Dikkatli Alışveriş Yapma” (Özgül, 2011 ve Iwata 2006) ve “Karmaşık
Ürünleri Alma ve Kullanmayı Ret Etme” (Iwata, 2006; 1999 ve 1997) faktörleri
bulunmuştur.
Literatürde yer alan ölçeklerden uyarlanan ve gönüllü sadelik
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tutumlarını ölçen ikinci ölçekten ise sırasıyla; “Sade Hayat Sürme”, (Craig-Lees ve
Hill 2002), “Sade Tüketme” (Iwata, 2006 ve 1997; Elgin ve Mitchell 1977) ve
“Tasarruf Etme” (Iwata, 2006) tutum faktörleri bulunmuştur. Bu faktörler literatürde
ortaya konan boyutlar ile içeriksel bakımdan paralellik gösterdiği ifade edilebilir.
Bu çalışmada da, gönüllü sadelikle ilgili ortaya çıkan üç tutumun gönüllü
sade yaşam tarzını benimsemede etkili olan davranışlar üzerinde etkileri olduğu
bulunmuştur. Tutumların yaşam tarzı ile ilgili davranışları belirlediği sonucu çıkan
çalışmada gönüllü sade yaşam sürdürebilmek için öncelikle bu yaşam tarzına ait
tutumları edinebilmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Daha önceden de belirtildiği gibi
sade gönüllü yaşam tarzını benimsemek tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır
(Etzioni, 1998; Ballantine ve Creery, 2010) ve tasarrufun bu yaşam tarzının
benimsenmesinde önemli bir tutum olduğunu ortaya koymuştur.
Gönüllü sadelik yaşam tarzı dünyada kabul gören bir yaşam tarzı olmaya
başlamıştır. Ülkemizde de insanların yabancı olmadıkları ve yavaş yavaş
benimsemeye başladıkları gönüllü sadelik işletmelerin karşılarına yepyeni bir pazar
olarak çıkmaktadır. İşletmeler pazarlama stratejilerini oluştururlarken ya da yeni
pazar arayışları içerisine girdiklerinde bu pazar bölümünü dikkate almalıdırlar. Bu
çalışmada ortaya çıkan sonuçlar ve değerlendirmeler işletmelere yönlendirici bilgiler
sunabilmektedir.
Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar
Çalışmanın sınırlılığı araştırmanın Eskişehir ilinde uygulanmasıdır. Ancak
Kalkınma Bakanlığının “2011 İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik
Sıralaması Araştırması (SEGE)” sonuçlarına göre Eskişehir Türkiye’nin yedinci
şehridir (http://www.dpt.gov.tr, 2012). Bu düzeyi uzun süredir de korumaktadır.
Gönüllü sadelik yaşam tarzına ait tutum ve davranışlarla sosyo-ekonomik düzeyi
arasında ilişki olması (Iwata, 1997; Ballantine ve Creery, 2010) ve araştırmacıların bu
şehirde yaşamaları nedeniyle, araştırma Eskişehir’de gerçekleştirilmiştir.
Yapılan literatür çalışması sonucunda, ülkemizde gönüllü sadelikle ilgili
yapılan çalışma sayısının oldukça sınırlı olduğu ortaya çıkmıştır. İleride yapılacak
çalışmalarda, gönüllü sadelik yaşam tarzını ve bu yaşam tarzına ait tutum ve
davranışları ortaya çıkarmak için nicel verilerin yanında nitel verilerinde kullanılması
bu konuda daha zengin bilgiler elde edilmesini sağlayacaktır. Ayrıca bu tür
çalışmaların gerçekten gönüllü sadelik yaşam tarzını benimseyen tüketiciler üzerinde
yapılması da konuya farklı bir bakış açısı sunabilecektir.
Destek ve Teşekkür
Bu araştırma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)
komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje No: Anadolu Uni./ 1004S072).
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ÖZET
Değişen pazar koşulları, tüketici beklenti ve ihtiyaçlarındaki gelişmeler,
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin pazarlama anlayışlarını değiştirmeyi zorunlu
hale getirmiştir. İşletmeler günümüz tüketicilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için,
geleneksel pazarlama kültüründen çağdaş pazarlama kültürüne yönelmek
durumunda kalmışlardır. Ülkemizdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ)
pazarlama kültürü üzerine yapılmış araştırmalar incelendiğinde, bu alanda ciddi bir
boşluk olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, araştırmada ülkemizdeki küçük
işletmelerin çağdaş pazarlama anlayışı çerçevesinde ne derece etkin bir pazarlama
kültürüne sahip oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada, küçük
işletmelerde pazarlama kültürünü etkileyen değişkenler ortaya çıkarılarak yönetici ve
çalışanlar açısından pazarlama kültürünün algılanma biçimlerinde farklılıklar olup
olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada kolayda örnekleme yoluyla Ticaret
ve Sanayi Odasına kayıtlı Kocaeli ilindeki yaklaşık 300 küçük işletmeye ulaşılmış,
bunlardan 131 işletme ankete cevap vermiştir. Anket bu işletmelerdeki yönetici ve
çalışanlar üzerine uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Webster (1990)’ın
pazarlama kültürü ölçeğinin Kocaeli ilindeki küçük işletmelerdeki pazarlama kültürü
ile uygunluk gösterdiği ve pazarlama kültürünü oluşturan faktörlere yönelik algıların
yönetici ve çalışanlara göre ayırıcı özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar
doğrultusunda, işletmelerin pazarlama stratejisi geliştirmelerinde yol gösterici öneriler
sunulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş pazarlama anlayışı, pazarlama kültürü, KOBİ,
küçük işletme
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AN INVESTIGATING OF MARKETING CULTURE IN
SMALL BUSINESSES IN A MODERN MARKETING
APPROACH SIDE

ABSTRACT
Changing market conditions, developments in consumer needs and
expectations enforce SMEs to change their marketing approach. To meet provide
modern consumer needs, businesses have to gear towards modern marketing
culture from their traditional marketing culture. It seems that there is a lack of
research

on

and

about

marketing

culture

of

small

and

medium

sized

businesses(SME). Therefore, we try to determine the state-of–the art of- marketing
culture among SMEs in Turkey. With this study we try to determine whether there are
differences in marketing culture perceptions of managers and workers. With the
usage of Convenience Sampling method, nearly 300 small businesses which are all
registered in Chamber of Commerce and Industry in Kocaeli, are reached and 131 of
them answered the questionnaire form. According to the results, that the marketing
culture scale of Webster(1990) is valid with existing marketing culture in SMEs is of
Kocaeli. Some suggestions for businesses to develop new marketing strategies are
also mentioned based on the results.
Key Words: Modern marketing approach, marketing culture, SME, small
business
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GİRİŞ
Günümüz rekabet koşullarında, çağdaş pazarlama anlayışını benimsemiş ve
kurum kültürüne yerleştirmiş işletmeler lider konumda kalabilmekte ve bunu
koruyabilmektedirler. Küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) ise büyük ölçekli
işletmelerle rekabet etmekte zorlanmakta, diğer yandan da kurumsallaşma çabaları
içerisinde pazarlama faaliyetlerine gereken önemi verememektedir. Çağdaş
pazarlama anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren işletmelerin, pazarlama kültürüne
sahip olmaları da beklenen bir durumdur. Türkiye’deki işletmeler içerisinde KOBİ’lerin
sayısal açıdan önemli bir ağırlığı vardır. Sanayi sektörü içinde üretim ve istihdam
alanında çok ciddi bir üstünlüğü bulunmaktadır (Ay ve Talaşlı,2007:182). KOBİ’ler,
küreselleşmenin yarattığı şiddetli rekabet ortamında ulusal ekonomilerin gelişmesi ve
korunması bakımından önemli bir işlev üstlenmektedirler. Türkiye gibi gelişmekte
olan ülkelerde KOBİ’ler, işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının
yaratılmasında oynadıkları rolleri, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın
sağlanması ve sürdürülmesine yaptıkları olumlu katkıları ve piyasa koşullarında
meydana gelen değişmelere hızlı uyum sağlayabilen esnek üretim yapısına sahip
olmaları itibariyle etkili bir rol oynamaktadırlar (Özbek,Sayı 31:49).
Bu doğrultuda Türkiye ekonomisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve
büyüyebilmesi için KOBİ’lerin büyümeleri ve gelişmeleri için özellikle desteklenmesi
gerekmektedir. Erdil ve Kalkan’ın(2005) yaptıkları çalışmaya göre, KOBİ’lere
sağlanan desteklerden eğitim ve pazarlama desteklerinin KOBİ’lerin ürün kalitesi
ürün yeniliği ve karlılığı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Erdil
ve Kalkan,2005:120). Pazarlama faaliyetlerine gereken önemin verilmesi ile KOBİ’ler
pazarda daha iyi rekabet edebileceklerdir. Modern pazarlama anlayışının getirdiği
pazarlama kültürünü küçük ve orta ölçekli işletmelerin benimsemesi, ekonomik olarak
KOBİ’lerin büyümelerine destek olacaktır.
Bu çalışma ile küçük işletmelerde pazarlama kültürünü etkileyen faktörlerin
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Ayrıca küçük işletmelerdeki yönetici ve çalışanların
pazarlama kültürünü farklı algılayıp algılamadıkları da belirlenmeye çalışılmıştır.
Böylece literatürde ele alınan “hizmet kalitesi, çalışan ilişkileri, satış planı,
organizasyon, kurum içi iletişim ve yenilikçilik” boyutlarının küçük işletmelerde de
pazarlama kültürü üzerinde etkili olup olmadığı test edilmiştir. Diğer yandan küçük
işletme yönetici ve çalışanları için bu değişkenlerin ayırıcı özellik taşıyıp taşımadıkları
test edilmiştir. Çalışma sonucunda, Kocaeli ilindeki küçük işletmelerin çağdaş
pazarlama anlayışı ve pazarlama kültürüne yönelik tutumları konusunda önemli
bilgiler elde edilmiştir. Bu sonuçlar, küçük işletmelerin sahip oldukları özellikler ile
ilişkilendirilerek, sektöre ve bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara çeşitli
önerilerde bulunulmuştur.
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1. Çağdaş Pazarlama ve Pazarlama Kültürü
Pazarlamanın günümüzdeki geniş kapsamlı ifadesi olan çağdaş pazarlama
anlayışı, “örgütsel amaçları, hedef pazarın istek ve ihtiyaçlarını belirleyerek,
belirlenen istek ve ihtiyaçlarını karşılayıp rakiplerden daha iyi müşteri tatmini
sağlamak” olarak tanımlanabilir (Kotler ve Armstrong,2010:12). Çağdaş pazarlama
anlayışının temelinde işletmelerin, pazardaki değişimlere ve rakiplerine göre kendi
pazarlama faaliyetlerini yeniden düzenlemeleri de yer almaktadır (Middleton
vd.,2009:34). Çağdaş pazarlama anlayışı ile işletmeler iş anlayışını, müşterisine
ilişkin temel unsurları anlamaya dönük bir bakış açısı ile müşteri odaklı çalışma
ilkesine dayanan bir pazarlama planı oluştururlar. Çağdaş pazarlama anlayışı, kısa
dönemli değil, uzun dönemli karı hedefleyerek; bu karın müşteri tatmininden
doğmasını öngörür. Bu durumda rakiplerden daha yüksek müşteri tatmini sağlayan
daha çok kar da sağlayacaktır (Yükselen,2010:13). Günümüz rekabet ortamında
başarılı olmak isteyen işletmeler, pazardaki eğilimleri ve gelişmeleri iyi tanımak ve
iletişim odaklı olmak durumundadırlar (Çiçek,2006:2).
İşletmeler açısından rekabet avantajını sürdürebilmenin en temel yolu ise
müşteri odaklı bir yönetim anlayışı benimsemektir. Çağdaş pazarlama anlayışını
benimsemiş olan işletmelerde bu anlayışın bütün departmanlara hakim olduğu
görülür. Bütünleşmiş pazarlama çabalarının bir sonucu olarak, işletmede genel
müdürden, işçiye kadar herkes işletmenin temel amaçlarını gerçekleştirmek üzere
aynı doğrultuda çalışır (Karafakıoğlu,2006:8).
Bu bağlamda işletmelerde pazarlama kültürünün hakim olması son derece
önemli bir konudur. İşletmelerde insan davranışlarını düzenleyen, etkileyen ve ortak
amaca yönelmelerini sağlayan bir kültür yapısı vardır. İşletmeler içindeki bu kültürel
yapı literatürde “örgütsel kültür” olarak adlandırılmaktadır (İra ve Şahin,2011:2). Her
işletme, farklı kurucu ve liderlere sahip olduğu, değişik sektörlerde faaliyette bulunup
farklı iş süreçlerine sahip olduğu (Kaya,2008:122) için birbirlerinden farklı örgüt yapı
ve kültürüne sahiptir. İşletmelerin faaliyet alanları ve üretim konuları; amaçları ve
hedefleri; kurucuları ve sahipleri; yöneticileri ve yönetim yaklaşımları; üretim tipi ve
teknolojileri ile alt kültürleri işletmenin örgüt kültürünün oluşumunu sağlayan ve
özelliklerini belirleyen temel unsurlardandır (Berberoğlu vd.,1998:34). Örgüt kültürü,
“bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar,
değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi” (Dinçer,1992:271) olarak tanımlanabilir.
Günümüzün hızla değişen ortamında, örgütlerin ürün ve hizmetini kullanan
müşteriler, örgütle bağı olan tedarikçiler, dağıtıcılar, devlet ve diğer kişi ve kuruluşlar,
örgütlerden yeni beklentiler ve isteklerde bulunmaktadırlar. Bu isteklere cevap
verebilmek için işletmedeki bütün çalışanların örgüt hedefleri doğrultusunda motive
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edilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir (Kaya,2008:121). Hızla değişen
teknoloji, iletişim kanallarındaki gelişmeler ve tüketicilerin giderek daha karmaşık hale
gelmesi, işletmelerin pazarlama kararlarını yeniden gözden geçirmelerine yol
açmıştır. Çağdaş pazarlama anlayışının bir gerekliliği olan müşteri odaklı
pazarlamanın, işletmelerin en üst kademeden en alt kademeye kadar bütün işletme
çalışanları tarafından benimsenmesini zorunlu ve gerekli hale getirmiştir. Bu nedenle
pazarlamayı işletmenin bütününe yayarak, işletme içerisinde uzun dönemli müşteri
bağlılığı

ve

tatminini

hedefleyen

bir

pazarlama

kültürünün

oluşturulması

gerekmektedir (Topçu vd.,2007:209).
Çoğu çalışmada pazarlamanın, pazar-odaklı çalışmayı benimsemiş grup
kültürünün bir yansıması olarak ele almaktadır. Pazar odaklı kültür yani pazarlama
kültürü de işletmenin müşteri odaklı, rekabet odaklı ve departmanlar arası işbirliğini
hedef alan bir örgüt kültürünü göstermektedir (Yoon ve Lee,2005:2). Pazarlama
kültürü, örgütsel kültürün bir parçası olup, örgütün çevresel değişkenleriyle ilişkileri
sonucunda ortaya çıkan bazı baskın değerlerin, normların ve davranışların
oluşturduğu bir bütün olarak tanımlanabilir (Zostautiene ve Vaiciulenaite,2010:875).
Dolayısıyla pazarlama kültürü ile örgütsel kültür arasında güçlü bir bağ bulunduğu
söylenebilir. Webster(1990) ise örgüt kültürü ile “satış etkinliği modelini” birleştirip
pazarlama kültürünü ortaya çıkarmıştır. Pazarlama kültürü, kurum kültürünün bir
parçası olarak, çalışanların pazarlama fonksiyonun daha iyi anlamalarını ve
hissetmelerini

sağlayan,

paylaşılan

değerler

ve

normlardır

(Webster,1993).

Pazarlama kültürüne örnek olarak, en üst yönetimden en alta kadar bütün çalışanlara
profesyonelliğin yayılması verilebilir.
Webster(1990)’a göre pazarlama kültürü, “satış planı, hizmet kalitesi, çalışan
ilişkileri, organizasyon, kişiler arası iletişim ve yenilikçilik” unsurlarından oluşan çok
boyutlu bir kavramdır (Webster,1995:7). Bu unsurlar bir işletmenin rekabette avantaj
sağlamasında ve etkin müşteri ilişkileri kurmasında yönlendirici rol üstlenmektedirler
(Musiime vd.,2009:617). Pazarlama kültürü içerisinde Webster(1990)’nın önerdiği 6
temel boyut üzerinde yoğunlaşılarak, işletmelerin ne derece etkin bir pazarlama
kültürüne sahip oldukları belirlenir. Örneğin, yenilikçilik değerine sahip işletmelerin,
özel pazarlarda son teknoloji sayesinde başarılı oldukları görülmektedir. Ayrıca
çalışma ilişkileri boyutu açısından da katılımcı bir yönetim tarzı benimseyen
işletmelerin yine pazarlama faaliyetleri açısından daha başarılı oldukları yapılan
araştırmalarda görülmüştür(Appiah-Adu ve Singh,1999:155). Webster(1995)’e göre,
işletme içerisinde bütün çalışanların pazarlama fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine
getirebilmek için paylaştıkları kültür pazarlama kültürü olarak değerlendirilmektedir.
Etkin bir pazarlama kültürü sayesinde, işletmeler daha iyi bir örgütlenme
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yapabilmekte ve çalışanlarını daha iyi bir şekilde koordine edebilmektedirler(AppiahAdu ve Singh, 2000: 51).
Ayrıca pazarlama kültürü sayesinde işletmeler pazarlama fonksiyonuna
gereken önemi daha etkin bir şekilde verebilir ve faaliyetlerine pazarlama odaklı
düşünerek

verebilirler

(Webster,1995:7).

Pazarlama

kültürü,

bir

işletmenin

çalışanlarının yaptıkları davranışlar sonucu ortaya çıkan yazılı olmayan politika ve
yönergelerini göstererek, örgütün bütün dikkatini pazarlama faaliyetleri üzerine
yoğunlaştırmasını

sağlar

(Webster,1995:6).

Webster’ın

yaptığı

çalışmalarda

pazarlama kültürünün işletmelerdeki değişik pozisyonlarda çalışan yönetici ve
çalışanlara göre de farklı algılandığı bulunmuştur(Webster,1995:343).
2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler(KOBİ’ler)
“Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle beraber ortaya çıkan “fabrika sanayi”
anlayışı ile birlikte büyük işletmelerin yanında küçük ve orta ölçekli işletmeler de
yükselişe geçerek ekonomideki yerlerini almışlardır (Aykaç ve Parlak,2008:234)”.
KOBİ’lerin önemi ise ilk olarak 70’li yıllardaki petrol odaklı ortaya çıkan ekonomik
krizde kavranmaya başlanmıştır. Bu dönemlerde büyük işletmelerin iflas etmesi
KOBİ’lerin ise fazla etkilenmemesi dikkatleri KOBİ’lere çekmiş ve bu işletmelerin çok
yönlü destek bulmalarına imkan sağlamıştır (İlhan,2004:82). KOBİ’ler, büyük
işletmelerin aynı özelliklerini taşıyan birer minyatürleri değildir (Müftüoğlu ve
Durukan,2004:53). KOBİ’ler, kendilerine has bazı karakteristik özellikleri ve sahip
oldukları bu özelliklerden kaynaklanan bazı avantaj ve dezavantajları ile faaliyetlerini
sürdürmektedirler. Diğer yandan bütün ekonomilerin temel dinamiklerinden biri
olmasına rağmen bugün Dünya literatüründe üzerinde görüş birliği sağlanmış olan
tek bir KOBİ tanımı bulunmamaktadır (Soydal,2006:540). Ayrıca KOBİ tanımı
konusunda ülkeler arasında fikir birliği sağlanamadığı gibi; aynı ülkedeki kurumlar
arasında bile bir fikir birliği bulunmamaktadır (Uslu ve Yavuz, 2002:134). Bu nedenle
KOBİ’lerin tanımlanmasında ve büyüklük kriterlerinin belirlenmesinde farklı görüşlere
rastlamak mümkündür (Dinçer,1992:314). Farklı görüşlere ve kriterlere göre ele
alınan KOBİ tanımlarında genellikler nitel ve nicel kriterler belirleyici rol üstlenir.
Literatürde

en

çok

önerilen

ölçütler

ise

nicel

ölçütlerdir

(Müftüoğlu

ve

Durukan,2004:76). KOBİ tanımlarında en çok kullanılan nicel ölçütler “personel
sayısı, sabit varlıkların miktarı ve değeri, makine sayısı, toplam sermaye, özsermaye,
sipariş sayısı ve tutarı, işletme kapasitesi, pazarın büyüklüğü ve net pazar
payı“(Çetin,1996:35;Müftüoğlu ve Durukan,2004:76) şeklinde sıralanabilir. Genel
olarak KOBİ'ler, az sermaye kullanımı yanında daha çok el emeği ile çalışan, çabuk
karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile çalışan ve ucuz
bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak ifade edilebilir (Uludağ ve Serin,
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1990:14). KOSGEB’e göre KOBİ, “250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25.000.000-TL’yi (Yirmibeş Milyon Türk
Lirası’nı) aşmayan ve KOBİ Tanımı Yönetmeliğinde mikro işletme, küçük işletme ve
orta

büyüklükteki

işletme

olarak

sınıflandırılan

ekonomik

birimdir”

(http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=13). Küçük ve esnek yapıları sayesinde
gelişmelere hızla uyum sağlayabilen KOBİ’ler, Dünyada ve Avrupa Birliği’nde
istihdamın önemli bir bölümünü karşılamakta ve sanayi içinde büyük bir yer
tutmaktadır (Ertan ve Alptekin,2002:2). KOBİ’ler ABD, Japonya ve AB için ekonomik
büyümenin sağlanmasında önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. KOBİ’ler
hem bağımsız birer ekonomik birim olarak mal ve hizmet üretirken diğer yandan da
büyük işletmeler için “yan sanayi” görevi görmektedirler. Gelişmiş ülkelerde toplam
işletmelerin %95’i ; toplam istihdamın %90’ı; toplam yatırımların %40’ı, toplam
üretimin

%50’si

ve

toplam

ihracatın

%30-40’ını

KOBİ’ler

oluşturmaktadır

(Yonar,2008). Türkiye’deki işletmelerin %99’u KOBİ olmakla beraber, istihdamın
%77’sini ve yatırımların %57’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır (TÜİK,2003). Dolayısıyla,
Türkiye ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ’lerin gelişmesi ve
büyümesi, ülke gelişimi için de yararlı olacaktır. Bu bağlamda KOBİ’lerin gelişmelerini
destekleyici yönde yapılacak araştırma ve projelerin ülke ekonomisi için de faydalı
olacağı

düşünüldüğünden,

araştırma

konusunu

KOBİ’ler

kapsamında

değerlendirilmek üzere küçük işletmeler oluşturmaktadır.
3.

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları

KOBİ’lerin gerek Dünya ülkeleri gerekse Türkiye için ekonomik ve sosyal
olarak taşıdıkları değer, KOBİ’lerin gelişimleri üzerine yapılacak çalışmaları da ön
plana çıkarmaktadır. Ekonomik hayatın belkemiğini oluşturan KOBİ’lerin sahip
oldukları dezavantajların azaltılması ve sorunların giderilmesi önemli araştırma
konularındandır. Son yıllarda, KOBİ’lerin pazarlama kültürüne ne derece sahip
olduklarını gösteren bilimsel çalışmalar artmasına rağmen, halen yetersiz olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada, Webster’in pazarlama kültürü ölçeğinin Kocaeli ilindeki
küçük işletmelerin sahip olduğu pazarlama kültürü açısından uygunluğu test
edilmiştir. Araştırmada, Kocaeli ilindeki küçük işletmelerin pazarlama kültürü ele
alınarak, hem yöneticiler hem de çalışanlar açısından düzeylerinin irdelenmesi
amaçlanmıştır. Bu işlemelerdeki pazarlama kültürünün ne derece çağdaş pazarlama
anlayışına uygun olup olmadığına ilişkin bulgular elde edilmeye çalışılmıştır. Çünkü
bilinmektedir ki çağdaş pazarlama anlayışını benimseyen işletmelerde pazarlama
kültürü daha belirgin ve bu kültürün boyutları işletmede daha etkin olmaktadır.
Buradan hareketle, küçük işletmelerde pazarlama kültürünü etkileyen faktörleri ve
düzeyleri belirlenerek, bu faktörlerin yönetici ve çalışanlara göre ayırıcı özelliğe sahip
olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın en önemli kısıtı, uygulama
alanının sadece Kocaeli ilindeki küçük işletmeler üzerinde yapılmış olmasıdır.
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4. Araştırmanın Yöntemi
4. 1. Araştırma Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın ana kütlesini Kocaeli ilindeki küçük işletmeler oluşturmaktadır.
Araştırmada kolayda örnekleme yoluyla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı Kocaeli
ilindeki yaklaşık 300 küçük işletmeye ulaşılmış, bu işletmelerden gönüllü olanlar ile
anket yapılmıştır. Finansman ve zaman kısıtları nedeniyle ticaret odasına kayıtlı
bütün küçük işletmelere ulaşılamamasından dolayı anket uygulamasına toplam 131
işletmedeki yönetici ve çalışanlar katılmıştır.

4.2

Araştırmada Kullanılan Bilgi Toplama Yöntemi

Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır ve
katılımcıların(Küçük

işletme

yöneticileri

ve

çalışanları)

rahat

anket formu,
bir

şekilde

cevaplamasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Anket formu 2 ana
bölümden ve 40 değişkenden oluşmaktadır. İlk bölüm, küçük işletmelerin pazarlama
kültürlerine yönelik ifadeleri içermektedir. Küçük işletmelerin pazarlama kültürlerini
ölçmek üzere Webster(1990) tarafından oluşturulan 6 boyuttan ve 34 değişkenden
oluşan ölçek kullanılmıştır. Anket formunun ikinci bölümü ise ankete katılan küçük
işletmelerin niteliksel ve niceliksel özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan
oluşmaktadır. İşletmelerin “faaliyet gösterdikleri süre, faaliyet gösterdikleri sektör,
ciroları, çalışan sayıları, aile işletmesi olma durumları ve ankete yanıt veren kişinin
işletmedeki konumu” soruları ikinci bölümde yer almaktadır. Araştırma anketleri,
Kocaeli ilinde kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 131 küçük işletmede
2012 - Temmuz ayında uygulanmıştır.
5. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırma amacına uygun olarak, Webster(1990)’in pazarlama kültürü ölçek
boyutlarının Kocaeli ilindeki küçük işletmelerde uygunluğu test edilmiştir. Böylece
küçük işletmelerin pazarlama kültürünün ne düzeyde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca
işletmelerdeki yönetici ve çalışanların da ele alınan pazarlama kültürü boyutlarını
farklı algılayıp algılamadıkları ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda ele alınan araştırma
modeli aşağıda sunulmuştur.
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Şekil 1. Araştırma Modeli

Araştırma modeline göre çalışma için test edilecek hipotezler şu şekilde
sıralanabilir:
H1: Kocaeli ilindeki küçük işletmelerin pazarlama kültürü boyutları araştırma
modeline uygunluk göstermektedir.
H2: Pazarlama kültürü boyutları küçük işletmelerdeki yöneticiler ve çalışanlar
için ayrıcı özellik taşımaktadır.
6. Bulgular ve Tartışma
Anket ile toplanan veriler SPSS 16 paket programına girilmiştir. Elde edilen
veriler SPSS 16 ve LİSREL 8.7 programlarında analiz edilmiştir. Verilerin analizinde
sırasıyla, güvenirlik analizleri, frekans dağılımları, doğrulayıcı faktör analizi ve ayırma
analizleri yapılmıştır. Aşağıda analizler sonucu elde edilen bilgiler sunulmuştur:
6.1. Güvenirlik Analizleri
Verilerin geçerliliği ve güvenirliliğini anlamak üzere Croncbach’s Alpha testi
kullanılmıştır. Yapılan test sonucunda pazarlama kültürünü ölçmek üzere kullanılan
34 madde için, “Cronbach’s Alpha katsayısı 0,926” olarak elde edilmiştir. Buna göre
kullanılan ölçeğin yeterli bir güvenirlilikte olduğu söylenebilir. Ayrıca her boyut için
ayrı olarak da cronbach’s alpha değeri hesaplanmıştır.
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Tablo 1. Cronbach Alpha Güvenirlik Testi

Pazarlama kültürü
boyutları

Madde sayısı

Cronbach alpha
değeri

Hizmet kalitesi

8

0.830

Çalışan ilişkileri

5

0.855

Satış planı

7

0.913

Organizasyon

5

0.416

Yenilikçilik

3

0.875

Kurum içi iletişim

6

0.844

Tablo 1’de her bir boyutun cronbach alpha değeri gösterilmiştir. Hizmet
kalitesi için 0.830, çalışan ilişkileri için 0.855; satış planı için 0.913; yenilikçilik için
0.875 ve kurum içi iletişim için 0.844 değerleri elde edilmiştir. Yalnızca
“organizasyon” boyutu için kullanılan maddelere ait güvenirlik katsayısı düşük bir
değer olan 0.416 olarak sonuç vermiştir. Buna göre kullanılan pazarlama kültürü
ölçeğinin güvenilir olduğu söylenebilir.

6.2. Ankete Katılan Küçük İşletmelerin Nitel ve Nicel Özellikleri
Tablo 2. Küçük İşletmelere İlişkin Genel Bilgiler

Frekans
İşletmeler İle ilgili Niteliksel ve Niceliksel Bilgiler

Yüzde(%)
Değerleri

Aile işletmesi olma

EVET

63

48,1

durumu

HAYIR

68

51,9

1-10 kişi arası

41

31,3

11 - 50 arası

79

60,3

51 -150 arası

11

8,4

151 ve üzeri

-

0,0

İşletmedeki çalışan sayısı
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İşletmeler İle ilgili Niteliksel ve Niceliksel Bilgiler

İmalat

sanayi(otomotiv

yan

58

44,3

Perakende sektörü(gıda, tekstil)

45

34,4

Hizmet sektörü(bilgisayar yazılım,

27

20,6

5 yıl ve daha az

17

13,0

6 yıl ve 10 yıl arası

26

19,8

11 yıl ve 20 yıl arası

46

35,1

21 yıl ve üzeri

41

31,3

0-5000TL

50

52,6

5001-10000TL

25

26,2

10.001-15000

20

20,6

15001 ve üzeri

-

0,0

131

100,0

sanayi, parça, makine, inşaat)

danışmanlık, restoran)

İşletmelerin faaliyet
gösterdiği sektör

İşletmelerin faaliyet
gösterdiği süre

2011 yılı ciro(*1000)

TOPLAM

Tablo 2’de ankete katılan işletmelerin niteliksel ve niceliksel özellikleriyle ilgili
bilgiler gösterilmektedir. Buna göre; işletmelerin %48’i aile işletmesi olduğunu
belirtmiştir. Ankete katılan işletmelerin yaklaşık %31’i 1-10 arası ; %60’ı 11 ve 50
arası; yaklaşık %9’u 51 ve 150 arası çalışana sahiptir. Ankete katılan işletmelerin
arasından 151 ve üzeri sayıda çalışana sahip bir işletme bulunmamaktadır. Ankete
katılan işletmelerin %44,3’ü imalata sanayinde(otomotiv yan sanayi, parça, makine,
inşaat) ; %34,4’ü perakende satış-pazarlama(gıda, tekstil) ve yaklaşık %21’i hizmet
sektöründe(bilgisayar yazılım, danışmanlık, restoran) faaliyet göstermektedir. Ankete
katılan işletmelerin %13’ü 5yıl ve daha az; yaklaşık %20’si 6-10 yıl arası; %35’i 11-20
yıl arası ve %35’i ise 21 ve üzeri yıl faaliyet gösteren işletmeler olarak görülmektedir.
İşletmeler, 2011 yılı için elde ettikleri ciro bilgilerine göre de “ %31’i 0-5000TL;
yaklaşık %53’ü 5001-10.000TL; %26’sı 10.001-15.000 TL” şeklinde ayrılmaktadırlar.
Ankete katılan işletmeler arasında 15.000TL ve üzerinde ciroya sahip bir işletme
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bulunmamaktadır. Özetle, anketin yapıldığı işletmelerin yarı yarıya aile işletmesi olan
ve olmayanlara, çoğunlukla imalat sektöründe faaliyet gösteren, 11 yıl daha fazla
süredir faaliyet gösteren, 11-50 arası çalışana sahip ve 5000.000TL altı ciroya sahip
işletmeler olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Ankete Katılanların İşletmedeki Konumları

İşletmedeki konum

Frekans

Yüzde(%) değer

Yönetici

58

44,3

Çalışan

73

55,7

TOPLAM

131

100,0

Tablo 3’te ankete katılan işletmelerin ankete yanıt veren yetkili durumuna
göre dağılımları gösterilmektedir. Buna göre; ankete yanıt veren yetkililerin yaklaşık
%56’sı çalışan; %44’ü de yönetici konumundadır. Bu verinin, araştırmanın ikincil
amacını gerçekleştirmek üzere ankete yanıt veren yönetici ve çalışan sayısının yeterli
olduğu söylenebilir.

6.3. Pazarlama Kültürü Modelinin Testi
Bu bölümdeki veriler LİSREL 8.7 programı sonucunda elde edilmiştir.
Pazarlama kültürü modeli için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Her bir faktöre
ayrı ayrı doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. İlk doğrulayıcı faktör analizi sonucunda,
hizmet kalitesi boyutundan 3 değişken( H3:İşletmemizde çalışanların performansları
düzenli ve sistematik bir şekilde ölçülüp değerlendirilmektedir, H7:Bu işletmede,
çalışanların iletişim becerilerine önem verilmektedir, H8:Bu işletmede çalışanlar,
işlerine gereken önem ve özeni göstermektedir), satış planı boyutundan 1 değişken
(S3:Bu işletme, yaratıcı satış teknikleri için çalışanları desteklemektedir), kurum içi
iletişim boyutundan 1 değişken (K6:Bu işletmede, çalışanlar için motivasyon ve eğitim
faaliyetlerine önem verilmektedir)
Değişkenler

incelendiğinde,

olmak üzere toplamda 5 değişken elenmiştir.

çalışan

performanslarının

düzenli

yapılmadığı,

çalışanların iletişim becerilerinin yetersiz olduğu, satışta yaratıcı tekniklerin
uygulanmadığı söylenebilir. Ayrıca işletme içinde çalışanlar için motivasyon ve eğitim
faaliyetlerine gereken önemin verilmediği görülmüştür.
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Şekil 2. Test Edilen Pazarlama Kültürü Modeli

Pazarlama kültürü ve boyutları için doğrulanan ölçekler kullanılarak, Webster
(1990) pazarlama kültürü modeline uygunluğunu test etmek amacıyla, ikincil
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Test edilen pazarlama kültürü modeli ve
boyutları Şekil 2’de gösterilmiştir. Her bir faktör için yapılan doğrulayıcı faktör analizi
sonrasında pazarlama kültürü ölçeğinin altında kalan 29 değişken ile ikincil
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre model uyum
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadıkları görülmüştür. Analiz sonucunda
önerilen modifikasyonlar yapılmış, modifikasyon öncesi ve modifikasyon sonrası
model uyum değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Araştırma Modelinin Uyum Değerleri

Uyumluluk İndeksi

Modifikasyon
Öncesi

Modifikasyon

Kabul Edilebilir

Sonrası

Uyum

Mutlak Uyum Değeri
2

Ki-Kare (X )

1126.90

127.13

Serbestlik Derecesi

344

98

Ki-Kare/sd

3.27

1.29

1-5

GFI

0.62

0.90

0.90≤GFI≤0.95

AGFI

0.55

0.85

0.85≤AGFI≤0.90

RMSR

0.10

0.052

0.05≤RMSR≤0.08

RMSEA

0.132

0.048

0.05≤RMSA≤0.08

Artan Uyum Değeri
CFI

0.93

0.99

0.95≤CFI≤0.97

NNFI

0.93

0.99

0.95≤NNFI≤0.97

NFI

0.90

0.96

0.95≤NFI≤0.97
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Değişkenlerin yer aldığı pazarlama kültürüne ait model uyum değerlerinden
AGFI(0.55), NNFI(0.93),

NFI(0.90), CFI(0.93), GFI(0.62), RMSEA(0.132)

ve

RMSR(0.10) model uyumluluğu için kabul edilebilir düzeyde değildir. Bu nedenle,
analiz sonucu önerilen modifikasyonlar yapılmış, istatistiki bakımından uygun
olmayan hizmet kalitesi boyutundan 3 değişken (H2:İşletmemizin üst kademe
yöneticileri, beklenen hizmetin müşterilere tedarik edileceğini taahhüt eder, H5:Bu
işletmede çalışanlara, davranışlarıyla kurumun imajını temsil ettikleri bildirilmiştir,
H6:Bu işletmede çalışanlar, işletmenin beklentilerini karşılamaktadır), çalışan ilişkileri
boyutundan 3 değişken (Ç2:Bu işletmenin çalışanları, kurumun önemli bir parçasıdır,
Ç3:Bu işletmede çalışanlar, düşüncelerini yöneticilere iletmekte kendilerini çok rahat
hissetmektedirler, Ç5:Bu işletmedeki yönetim, sahada çalışan satışçılarla sık sık
iletişime geçmektedir), organizasyon boyutundan 2 değişken(O2:Bu işletmede, her
çalışanın günlük yapacağı rutin işler için çok iyi bir iş planı yapılmıştır, O3:Bu
işletmenin çalışanları için “iş” her zaman önceliklidir), satış planı boyutundan 1
değişken (S7:Bu işletmenin çalışanları yeni işlerin peşinden agresif bir şekilde
gitmektedir), ve kurum içi iletişim boyutundan 2 değişken (K1:Bu işletmede, her
çalışana verilmek üzere hazırlanmış iş taslağı bulunmaktadır, K2:Bu işletmenin
yöneticileri, çalışanlarından beklentilerini açık bir şekilde belirtmektedir) olmak üzere
toplamda

11

değişken

daha

elenmiştir.

buna

göre,

özellikle

çalışanların

“düşüncelerini rahatça söyleyememeleri, kurumun bir parçası olarak kendilerini
görememeleri”

pazarlama

kültürünün

çalışanlara

göre

etkin

olmadığını

göstermektedir. “Saha satışçıları ile iletişimin yetersiz olması, çalışanların iş için
hevesli olmamaları, iş önceliği olmadan çalışanların iş yapmaları ve yöneticilerin
beklentilerini açık bir şekilde çalışanlarına aktarmamaları” gibi durumların küçük
işletmelerdeki pazarlama kültürü etkinliğini düşürdüğü söylenebilir. Sonuçlara göre,
127.13 kikare değeri ve 98 serbestlik derecesinin birbirine oranı 1.29 olup, 3’ün
altında olması nedeniyle istatistiki bakımdan kabul edilebilirliği iyi düzeye sahiptir.
Artmalı uyum indeksi (CFI)’nin değeri 0.99 olup, kabul edilebilirliği iyi düzeydedir.
Düzeltilmiş iyilik indeksi (AGFI)’nin değeri 0.85 olup, model uyumluluğu için istatistiki
bakımdan yeterlidir. Ayrıca

yapılan analizler sonucunda RMSR değeri de kabul

edilebilir bir değer olan 0.052 değerine gelmiştir. Pazarlama kültürü ile ilgili yapılan
doğrulayıcı
gösterilmiştir.

faktör

analizi sonucu kalan değişkenlerin değerleri Tablo 5’te
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Tablo.5. Pazarlama Kültürü Modelinin Uyum Testi Sonrası Kalan Değişkenleri
Değişkenler

Standart
Değer

R

2

Hata

t

Varyansı

Değeri

HİZMET KALİTESİ
H1: İşletmemizde müşterilerin bizden

0.63

0.40

0.44

6.61

0.70

0.49

0.26

5.71

0.79

0.62

0.25

5.08

0.73

0.53

0.30

6.12

0.81

0.66

0.22

6.64

0.87

0.75

0.20

5.76

0.92

0.84

0.10

4.14

0.86

0.74

0.22

5.45

0.85

0.73

0.22

5.59

0.78

0.60

0.28

6.66

beklediği hizmetler için bir tanım
yapılmıştır.
H4: Bu işletmede çalışanlar, müşteri
istek ve ihtiyaçlarına odaklı olarak
çalışmaktadırlar.
ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ
Ç1: Bu işletmede, çalışanların
duygularına gerekli hassasiyet
gösterilmektedir.
Ç2: Bu işletmenin çalışanları,
kurumun önemli bir parçasıdır.
SATIŞ PLANI
S2: Bu işletme, sahada çalışan
satışçıların satış yeteneklerini ve ürün
bilgilerini geliştirmek üzere gerekli
eğitimleri sağlamaktadır.
S4: Bu işletmede, yüksek satış
başarısı için hedefler net olarak
tanımlanmıştır.
S5: Bu işletmedeki çalışanlar için yeni
hedefleri gerçekleştirmek eğlencelidir.
ORGANİZASYON
O1: Bu işletmede her çalışan çok iyi
örgütlenmiştir.
O4: Bu işletmede çalışanların çalışma
ortamları/alanları iyi bir şekilde
tasarlanmıştır.
O5: Bu işletmenin her çalışanı
zamanını çok iyi yönetebilmektedir.
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Standart

Değişkenler

Değer

R

2

Hata

t

Varyansı

Değeri

KURUM İÇİ İLETİŞİM
K3: Her çalışan, bu işletmenin

0.89

0.80

0.21

3.89

0.55

0.30

0.52

7.64

0.85

0.72

0.31

5.21

0.87

0.76

0.15

5.21

0.74

0.54

0.23

7.18

0.93

0.87

0.097

3.06

misyonunu ve genel amacını
bilmektedir.
K4: Bu işletme finansal bilgilerini her
çalışanı ile paylaşmaktadır.
K5: Bu işletmedeki sahada çalışan
satışçılar, iş için belirli standartların
oluşumuna katılmaktadırlar.
YENİLİKÇİLİK
Y1: Bu işletmenin tüm çalışanları
değişime açıktır.
Y2: Bu işletmede, teknolojik
gelişmeler yakından takip
edilmektedir.
Y3: Bu işletme değişime açıktır.

Analiz sonucunda toplamda 16 değişken kalmıştır.

Tablo 5’te gösterilen

boyutlar ve her bir boyuta ait kalan değişkenler küçük işletmelerin pazarlama
kültürleri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Küçük işletmelerde “müşterinin beklediği
hizmet için bir tanım yapması ve işletme çalışanlarının müşteri istek ve ihtiyaçlarına
odaklı

olarak

çalışmaları”

pazarlama

kültürünü

daha

etkin

hale

getiren

unsurlardandır. Küçük işletmelerde “çalışanların duygularına gerekli hassasiyetin
gösterilmesi” pazarlama kültürünün çalışanlarca da daha yüksek algılanmasını
sağlayan değişkenlerdendir. İşletme yöneticileri çalışanların duygularına daha hassas
yaklaşarak, pazarlama kültürünü daha etkin hale getirebilirler. Sahada çalışan
satışçıların gelişimleri içi gerekli eğitimlerin verilmesi, satış hedeflerinin net olarak
tanımlanması ve satışçılar için daha yapılabilir hale getirilmesi de işletmelerdeki
pazarlama kültürü anlayışının çalışanlara benimsetilmesinde yardımcı olacaktır.
İşletmelerin pazarlama kültürlerinin bir parçası olan örgütlenme konusu da küçük
işletmelerde

pazarlama

kültürünü

etkileyen

değişkenlerdendir.

İşletmelerde

çalışanların iyi örgütlenmesi, çalışma ortamlarının iyi tasarlanması ve zamanın iyi
yönetilmesi, pazarlama kültürünün etkin olmasını sağlamaktadır. Diğer yandan
“Küçük işletme yöneticilerinin finansal bilgileri çalışanları ile paylaşmamaları, saha
satışçılarının bazı standartların oluşumunda düşüncelerine yer verilmemesi ve
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işletme misyon ve amacının çalışanlara tam olarak aktarılmaması” küçük
işletmelerdeki pazarlama kültürünün daha az benimsendiğini gösteren durumlardır.
Yenilikçilik açısından da küçük işletme çalışan ve yöneticileri aynı şekilde yeniliğe
açık olduklarını düşündüklerinde pazarlama kültürü anlayışı ideal şekilde işletmeye
yerleşmiş olacaktır. Pazarlama kültürü modelinde yer alan değişkenler arasındaki
standart değerler, hata varyansları ve t değerleri ise Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Araştırma Modelinde Yer Alan Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Standart

Değişkenler

Değer

HİZMET KALİTESİ-PAZARLAMA

R

2

Hata

t

Varyansı

Değeri

0.95

0.91

0.089

7.22

0.90

0.81

0.19

8.93

SATIŞ PLANI-PAZARLAMA KÜLTÜRÜ

0.82

0.68

0.32

8.74

ORGANİZASYON-PAZARLAMA

0.88

0.78

0.22

9.94

0.82

0.68

0.32

9.47

0.71

0.51

0.49

7.80

KÜLTÜRÜ
ÇALIŞAN İLİŞKİLERİ-PAZARLAMA
KÜLTÜRÜ

KÜLTÜRÜ
KURUM İÇİ İLETİŞİM-PAZARLAMA
KÜLTÜRÜ
YENİLİKÇİLİK- PAZARLAMA KÜLTÜRÜ

Tablo 6’dan görüldüğü üzere, pazarlama kültürü ile bütün değişkenler arasındaki
standart değerler pozitiftir. Aynı değişkenler arasındaki t değerlerinin de pozitif olduğu
görülmektedir. En yüksek standart değer hizmet kalitesinde, en düşük standart değer
ise yenilikçilik değişkenindedir.

Webster(1990)’ın çalışmasında 6 boyutun da

pazarlama kültürü modeli üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.
Buna göre, bu boyutların altındaki değişkenlere ait değerlerin yüksek çıkması
işletmede pazarlama kültürü anlayışının da yüksek olacağını

gösterecektir

(Webster,1991). Sonuç olarak; Pazarlama kültürü boyutu için ele alınan bütün
değişkenler

pazarlama

kültürünü

etkilemektedir.

Buna

göre

araştırma

hipotezlerinden H1, hipotezi kabul edilmiştir. Diğer bir ifade ile Kocaeli ilindeki küçük
işletmelerin

pazarlama

kültürü

boyutları

araştırma

modelinde

kullanılan

Webster(1990)’in pazarlama kültürü modeline uygunluk göstermektedir.

Model

boyutlarının altında kalan değişkenlerin faktörlere göre dağılımı “hizmet kalitesi için 2,
çalışan ilişkileri için 2, satış planı için 3, organizasyon için 3, kurum içi iletişim için 3
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ve yenilikçilik için de 3 değişken” şeklindedir. Pazarlama kültürü modelinin Path
Diyagramı Şekil 3’te gösterilmiştir.

Şekil 3. Pazarlama Kültürü Modelinin Path Diyagramı

6.4. Diskriminant Analizi Sonuçları
Ankete katılan kişilerin işletmelerdeki yetki konumlarına göre hizmet kalitesi,
çalışan ilişkileri, organizasyon, satış planı, kurum içi iletişim ve yenilikçilik boyutlarının
ayırıcı özellik taşıyıp taşımadığını belirlemek üzere diskriminant analizinden
yararlanılmıştır. Araştırma kapsamındaki işletmelerde kişiler yetki konumlarına göre
yönetici ve çalışan olarak ayrılmaktadır.
Tablo. 7. Kanonik Diskriminant Fonksiyonu ve Wilks’ Lambda Değerleri

Özdeğerler
Fonksiyon

Özdeğer

1

0,583

Varyans

Kümülatif %

100.0

100.0

Kanonikal
Korelasyon

a

0.607

Wilks’ Lambda
Fonksiyonların

Wilks’

Testi

Lambda

1

0.632

Ki-Kare

Sd

Anlamlılık
Düzeyi

57,908

6

0.000
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Tablodan görüldüğü gibi, kanonikal diskriminant fonksiyonu, toplam
varyansın %100’ünü açıklamaktadır. Fonksiyonun kanonikal korelasyonu 0.607’dir.
Wilks’ Lambda ile yapılan denetimde fonksiyonun Wilks’ Lambda değeri 0.632’dir.
Anlamlılık düzeyi ise 0.000 olup, fonksiyon istatistiki bakımdan oldukça anlamlıdır
(p<0.01). Buna göre küçük işletme yönetici ve çalışanlarının pazarlama kültürünü
boyutlarını farklı algıladıkları söylenebilir. Webster(1991) yaptığı çalışmasında da
işletme içerisinde farklı pozisyondaki yetkililerin pazarlama kültürü boyutlarını farklı
algıladıklarını ortaya çıkarmıştır(Webster,1991:343). Aynı sonucun bu çalışmada da
bulunması, literatüre uygun sonuç elde edildiğini göstermektedir. Bu farklılıklar tablo
8’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Yapı Matriksi

Fonksiyon

Değişkenler

1

Çalışan ilişkileri

0.693

Kurum içi iletişim

0.685

Hizmet kalitesi

0.673

Yenilikçilik

0.611

Satış planı

0.552

Organizasyon

0.350

Küçük işletmelerden yönetici ve çalışan olarak 131 cevaplayıcı ile yapılan
anketin analizi sonucunda elde edilen diskriminant fonksiyonunun en yüksek
korelasyonlara sahip değişkenler yapı matriksinde sıralanmaktadırlar. Küçük
işletmelerdeki yöneticiler ve çalışanlar için pazarlama kültürü algılamasında en ayırıcı
özellik “çalışan ilişkileri” boyutuna aittir. Diğer yandan işletmelerdeki yönetici ve
çalışanlar için pazarlama kültürü algılamasında “organizasyon” boyutu az ayırıcı
özelliğe sahiptir. Çalışan ilişkilerinin en fazla ayırıcı özelliğe sahip boyut olması
beklenen sonuçlardan biridir. Küçük işletmelerdeki yönetici ve çalışanlar arasındaki
ilişkinin zayıf olmasından dolayı, çalışanlar ile ilgili durumlar işletme yöneticileri
tarafından tespit edilememesine neden olmaktadır. Kurum içi iletişim de çalışan
ilişkilerinde

olduğu

gibi

işletme

yöneticilerinin

katılımcı

bir

yönetim

tarzı

benimsememelerinden kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde işletmenin yeniliğe açık
olduğunu düşünen işletme yöneticilerinin aksine, çalışanların yeniliğe açık olmaması,
bu boyutun iki grup arasından güçlü bir ayırıcı olmasına neden olmuştur.
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Tablo 9. Küçük İşletmelerdeki Yönetici ve Çalışanların Araştırma Modelinin
Boyutlarına Göre Grup Ortalamalarının Eşitliği Testi
Wilks’

Değişkenler

Lambda

F

sd1

sd2

P

Hizmet kalitesi

0.791

34.098

1

129

0.000

Çalışan ilişkileri

0.781

36.103

1

129

0.000

Satış planı

0.933

9.230

1

129

0.003

Organizasyon

0.849

22.898

1

129

0.000

Kurum içi iletişim

0.785

35.349

1

129

0.000

Yenilikçilik

0.821

28.058

1

129

0.000

Diskriminant analizine alınan değişkenlerin gruplara göre anlamlı bir fark
gösterip göstermediği F testi ile denetlenebilmektedir. Bunun için Wilks’Lambda test
istatistiği kullanılarak gruplar arasındaki ayırıcı özelliği bulunan değişkenler
belirlenmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere 6 değişkenin 6’sı da gruplar için ayırıcı
özellik taşımaktadır (p<0.01). Bu değişkenlerin grup ortalamaları Tablo.10’da
gösterilmiştir.
Tablo 10. Grup Ortalamaları
Değişkenler

1

2

Hizmet kalitesi

4.1379

3.5342

Çalışan ilişkileri

3.6638

2.9932

Satış planı

3.6724

3.2694

Organizasyon

3.4195

2.8219

Kurum içi iletişim

3.1149

2.3470

Yenilikçilik

4.0172

3.4201

Tablo 10’a göre, pazarlama kültürünü etkileyen boyutlarda yöneticiler
çalışanlara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Küçük işletme yöneticileri
işletmenin ve çalışanların yeniliğe açık olduğunu düşünürken, çalışanlar yenilikçilik
konusunda işletmenin ve kendilerinin yetersiz olduğunu düşündükleri görülmektedir.
Bunun nedeni, küçük işletmelerin eğitim ve gelişim çalışmalarına gerekli önemi
vermemeleri olabilir. İşletme yöneticilerinin, işletmenin genel misyon ve amacının da
yazılı hale getirilmesi şarttır. Ayrıca, satışçıların da satış kararlarında etkin bir rol
üstlenmeleri ve satış hedeflerinin yazılı hale getirilmesi, satış faaliyetlerinin daha
planlı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.
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Tablo 11.Sınıflandırma Analizi Sonuçları
Küçük
İşletmelerdeki

Tahmini Grup Üyeliği
1

Toplam

2

Yetkili türü
Sayı
Orijinal Grup
Üyeliği

Yüzde

1

41

17

58

2

17

56

73

1

70.7

29.3

100.0

2

23.3

76.7

100.0

Orijinal Grup Üyeliği %74.0 oranında doğru sınıflandırılmıştır

İşletmeler arasındaki önemli farklılıkları ayıran diskriminant fonksiyonuna
göre yapılan sınıflandırmada ise küçük işletmelerdeki yöneticilerin %70.7’si,
çalışanların ise

%76.7’si doğru atanmıştır. Test grubu için diskriminant

fonksiyonunun tartılı ortalama olarak doğru sınıflandırma oranı %74.0’dır. Bu
durumda, ayırma fonksiyonlarının örneğe uygulanması sonucunda elde edilen doğru
sınıflandırma oranının herhangi bir tesadüfi sınıflandırmadan elde edilecek doğru
sınıflandırma oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede büyük olup olmadığını
test etmek gerekmektedir (Kurtuluş, 2004, s.393). Bu amaçla yapılan Morrison şans
modeline göre;
P(Doğru)=[(58/131).(58/131)+(73/131).(73/131)]=0,506
P (doğru) = 0.506 olarak bulunmuştur. Ayırma fonksiyonundan elde edilen
0.640 oranının Morisson şans modelinden elde edilen 0.506 oranından istatistiksel
olarak önemli derecede büyük olup olmadığı %1 önem derecesinde oran testi ile
kontrol edilmiş ve Z değeri hesaplanmıştır.
5.85 olarak bulunan Z değeri, teorik Z değerinden (2.33) büyüktür. Elde
edilen bu sonuca göre; diskriminant fonksiyonunun tesadüfi ayırmadan çok daha iyi
ayırdığı ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre, araştırma H2 hipotezi kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, Pazarlama kültürü boyutları küçük işletmelerdeki yöneticiler ve çalışanlar
için ayrıcı özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma, modern pazarlama anlayışı çerçevesinde küçük işletmelerin ne
derece pazarlama kültürüne sahip olduklarını ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
Böylece küçük işletmelerde pazarlama kültürü üzerinde etkili olan değişkenler ortaya
çıkarılmış ve bu değişkenlerin küçük işletmelerdeki yönetici ve çalışanları açısından
farklılık gösterip göstermediği belirlenmiştir.
Ankete katılan küçük işletmelerin çoğunluğunun 11-50 arası çalışana sahip,
11-20 yıl arası faaliyet gösteren, 5000.000TL’de daha az ciroya sahip ve en çok
imalat sanayinde faaliyet gösterdikleri görülmüştür.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, hem küçük işletmelerin pazarlama
kültürü üzerinde etkili olan faktörler belirlenmiş hem de küçük işletmelerdeki yönetici
ve çalışanları arasında pazarlama kültürü boyutlarının ayırıcı özellik taşıyıp
taşımadığı test edilmiştir. Webster(1990)’ın geliştirdiği pazarlama kültürü ölçeğinde
yer alan altı boyutun da (hizmet kalitesi, çalışan ilişkileri, satış planı, organizasyon,
kurum içi iletişim ve yenilikçilik) araştırma ölçeğinde yer alan küçük işletmelerdeki
pazarlama kültürünü etkilediği belirlenmiştir. Diğer yandan her bir boyutun küçük
işletmelerdeki yönetici ve çalışanlar için de ayırıcı bir özellik taşıdığı görülmüştür.
İşletme yöneticilerinin pazarlama kültürü boyutlarına yönelik algılamaları daha yüksek
çıkmıştır. Bu durum küçük işletme yöneticilerinin işletmelerinde pazarlama kültürü
olduğunu düşündüklerini gösterir. Çalışanların ise işletmede etkin bir pazarlama
kültürü olmadığını düşündükleri görülmüştür. Bu sonuçların ışığında şu öneriler
geliştirilmiştir;


Elde edilen sonuçlara göre işletmelerdeki hizmet kalitesinin yöneticiler
tarafından oldukça yüksek, çalışanlar tarafından ise düşük algılandığı
görülmüştür. Bu sonuç, çağdaş pazarlama anlayışının temelinde
bulunan, organizasyondaki tüm çalışanların ve yöneticilerin ortak bir
kültürü benimsemeleri ilkesi ile örtüşmeyen bir

durum olduğunu

göstermektedir. Bu nedenle, küçük işletmelerin çağdaş ve etkin bir
pazarlama kültürüne sahip olabilmeleri için öncelikle faaliyetlerini yazılı
hale

getirip,

daha

planlı

ve

programlı

olarak

düzenlemeleri

gerekmektedir. Bu kültürü işletme içerisinde yaygınlaştırmaları, tüm
çalışanlar düzeyinde benimsetmeye yönelik faaliyetler düzenlemeleri
gerekmektedir. Örneğin; müşterilerin bekledikleri hizmete yönelik yazılı
bir tanım yapılması, satışçıların hangi hedefleri gerçekleştireceklerine
dair yazılı bir plan olması gibi (Webster,1991).
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Pazarlama kültürü boyutlarından çalışan ilişkileri açısından küçük
işletmelerdeki yönetici ve çalışanlarının farklı tutuma sahip oldukları
görülmüştür.

Küçük

işletmelerde sadece yöneticilerin

pazarlama

kültürünü benimsemeleri, modern pazarlama anlayışı çerçevesinde
işletmenin amaçlarını gerçekleştirmesi için yeterli olmayacağı, bu
durumun müşteri odaklılığa aykırı olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere,
çağdaş pazarlama anlayışı gereği işletme bünyesinde çalışan tüm insan
kaynaklarının aynı kültürü paylaşması ve benimsemesi gerekir.
Çalışanların bir iş müşteri olarak değerlendirildiği çağdaş pazarlama
anlayışında işletmeler çalışanların sesine kulak vermelidirler.

Bu

nedenle küçük işletmelerin çalışanlarıyla daha katılımcı bir yönetim tarzı
benimsemeleri daha faydalı olacaktır.


Küçük işletme çalışanları, satış yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik
eğitimlerin eksik olduğu yönünde bir tutum sergilemişlerdir. Ayrıca satış
hedeflerinin

net

olmadığı

ve

dolayısıyla

ulaşılabilir

olmadığını

düşündükleri görülmüştür. Özellikle, toptan ve perakende gibi satış
ağırlıklı sektörlerde, küçük işletme yöneticilerinin, satışçıları ile daha
fazla iletişimde olup, satış ile ilgili stratejik kararlarda saha satışçılarına
danışmaları pazarlama kültürünü oluşturmaları bakımından daha faydalı
olacaktır.


Organizasyon boyutu açısından elde edilen sonuçlara göre küçük
işletme yöneticilerinin işletmeye ait finansal bilgileri paylaşmakta ve
sahada çalışan satışçıları ile iş için belirli standartların oluşumunda
destek almakta çekimser davrandıkları görülmüştür. Küçük işletmelerin
pazarlama faaliyetlerini daha etkin şekilde yerine getirebilmeleri için
çalışanları ile işletmeye dair temel bilgileri paylaşmaları gerekmektedir.
Böylece çalışanlar, kuruma daha çok bağlılık duyabilir, pazarlama
kültürünü benimseyerek, işletmenin misyon ve hedefleri doğrultusunda
çalışabilirler.



Küçük işletmelerin genellikle küçük alanlarda faaliyet göstermeleri,
çalışanların çalışma ortamlarının da

küçük

ve

dar

alanlardan

oluşmalarına neden olabilmektedir. Çoğunlukla küçük işletme çalışanları
çalışma

ortamlarının

iyi

tasarlanmamış

olmasından

şikayetçi

olmaktadırlar. Çağdaş pazarlama anlayışı açısından çalışma ortamının
iyi düzenlenmiş olması, yapılan işe yansıdığı için önemli unsurlardandır.
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Bu durumda küçük işletmelerin çalışanların daha etkin faaliyet
gösterebilecekleri şekilde çalışma ortamı/alanı tasarlamaları ve bu
kültürün oluşumuna yönelik faaliyetlerde bulunmaları yararlı olacaktır.


Küçük işletme yöneticilerinin yenilikçilik açısından çalışanlarına gerekli
eğitimleri

vererek

sağlamalıdır.

onların

yeniliğe

daha

açık

hale

gelmelerini

Entelektüel insan kaynağı, çağdaş pazarlama anlayışı

kapsamındaki kültürel bir olgudur. Yenilikçilik boyutu açısından küçük
işletmelerde

çalışanlara

çeşitli

eğitim

olanakları

sunularak

bu

aksaklıkların giderilmesi mümkün olabilecektir Ayrıca yenilikçilik sürekli
değişen pazar koşullarında müşteri isteklerine cevap verebilmek
açısından çağdaş pazarlama anlayışı içerisinde çok önemli bir unsurdur.
Yenilikçilik kültürünün küçük işletmelerde oluşturulması müşteri tatmini
açısından rekabet avantajı sağlayacaktır.


Webster(1995) yaptığı çalışmada pazarlama kültürü boyutları ile pazar
etkinliği üzerinde ilişki bulmuştur. Ayrıca Webster(1993) çalışmasında
da pazarlama kültürü boyutlarının pazar karlılığına etkisi olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Bu durumda küçük işletmelerin hem pazar etkinliği
hem de pazar karlılığı açısından da işletmede pazarlama kültürü
oluşturması önemlidir.

İdeal bir pazarlama kültürünü oluşturan küçük

işletmelerin rekabette daha avantajlı konumda olacakları söylenebilir.


Çağdaş pazarlama anlayışı pazarlamayı işletmenin tüm katmanları
tarafından benimsenmesi gereken bir olgu olarak görmektedir. Bu
bağlamda küçük işletmelerde pazarlama kültürünün bulunması ve bu
kültürün tüm boyutlarının istenen düzeyde var olması pazarda onlara
rekabet avantajı sağlayacaktır.
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ÖZET
Kâr amaçsız örgütler hedef kitleleri üzerinde olumlu bir algı sağlayabilmek ve
etkili iletişim kurmak amacıyla günümüzde itibar yönetimine daha fazla önem vermek
durumundadırlar. Bu çalışmada iş dünyası ve afet sonrası yardım alanlarında faaliyet
gösteren dört farklı (AKUT, TÜRK KIZILAY, MÜSİAD VE TÜSİAD) kâr amaçsız
örgütün kurumsal itibar ölçümü yapılmıştır. Araştırma uygulamalı bir çalışma olup
betimsel niteliktedir. Araştırma sonuçlarına göre, araştırmaya dahil olan kâr amaçsız
örgütler yedi alt boyutta katılımcılar tarafından farklı algılanmaktadır. İleride yapılacak
çalışmalarda daha farklı örneklem ve geniş katılımcı gruplarıyla birlikte çalışmaların
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kâr amaçsız örgütler, itibar yönetimi, itibar ölçümü.
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CORPORATE REPUTATION MANAGEMENT AND
MEASUREMENT IN NON PROFIT ORGANIZATIONS
ABSTRACT
Nowadays, non-profit organizations have to give more importance to the
reputation management in order to create a positive perception among the target
audience as well as communicating more effectively. In this study, four different nonprofit organizations; two from business life and others from the line of post disaster
assistance are selected for the measurement of their corporate reputation. The
research is of applied and descriptive nature. According to the research results, nonprofit organizations in this study are perceived differently by the participants in seven
different sub-dimensions. For further studies, different sampling selections and a
larger group of participants are recommended.
Keywords: Non-profit organizations, reputation management, reputation
measurement.
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GİRİŞ
Türkçe alanyazında gönüllü teşekküller, sivil toplum örgütleri, üçüncü sektör,
vakıf, dernek, sendika, oda, kooperatif, kulüp gibi farklı isimler altında yer alan kar
amaçsız örgütler (İnal ve Biçkes, 2006), yabancı alanyazında kar amacı gütmeyen
kuruluşlar; sivil toplum örgütleri, devlet dışı örgütler, demokratik kitle örgütleri, halk
örgütleri gibi farklı isimlerle adlandırılmaktadır (Levis, 1998).
Kar amaçsız örgütler, farklı açılardan toplumsal katkı sağlayan, kamu
kurumları ile yerel örgütlerin sosyal faaliyetlerdeki açıklarını gidermeyi amaçlayan ve
aynı zamanda birey ya da grupların desteklenmesi ile kamu otoriteleri karşısında
haklarını koruma adına baskı gücü oluşturmayı hedefleyen örgütler olarak ele
alınmaktadır. Günümüzde iletişimin yaygınlaşması, bireylerin toplumsal ve bireysel
hak ve sorumluluklar konusunda daha duyarlı hale gelmeleri ve kâr amaçsız olmakla
birlikte şeffaflık beklentilerinin artmasıyla, yönetim bilimleri anlayışının kar amaçsız
örgütlerde de geçerli olması gereği daha fazla vurgulanmaktadır (Torlak ve Tiltay,
2008).
Kar amaçsız örgütlerde iki farklı hedef kitleden söz edebiliriz. Bunlardan ilki
örgütün faaliyetlerine kaynak ve destek sağlayan üyeler, gönüllüler ve bağışçılar
olarak adlandırılmaktadır. Kâr amaçsız örgüte kaynak ve destek sağlayanlar para,
emek, hizmet veya malzeme desteği gibi yardımları içeren kaynakları sunan; fon
temin eden birey ya da gruplardır. Bir diğer hedef kitle ise kâr amaçsız örgütün
etkinliklerinden fayda sağlayanlardır.
Kar amaçsız örgütlere verilen desteğin daha etkin kullanılması, amaca
uygun olacak şekilde hedef kitlenin doğru seçilmesi ve doğru kanallarla iletişim
kurulması, mesajların doğru ve zamanında iletilmesi ve etkili dağıtım
mekanizmalarıyla kendi hedef pazarlarına daha duyarlı organizasyon olmaları
beklentisi kar amaçsız örgütlerde yönetim bilimleri anlayışının geçerli olması gereği
daha fazla vurgulanır olmuştur. Bu yönüyle kar amaçsız örgütlerin pazarlama
faaliyetlerinden yararlanması hedef kitlelerine ulaşmak için izlediği bir araçtır (Kotler
ve Armstrong; 1994: 4).
Kar amaçsız örgütlerin amaçlarına uygun sonuç elde edebilmeleri ve
kendilerinden beklenen performansı yakalayabilmeleri, onların pazarlama anlayışıyla,
pazara odaklı, yeni teknolojileri ve bilgiyi iyi kullanabilen yetenekleri geliştirmeleri ve
yaratıcılığı teşvik etmeleriyle mümkün olduğu ifade edilmektedir (Torlak, 2001;
Torlak, 2004; Barrett vd., 2005) . Kar amaçsız örgütlerin hedef kitleleri ile başarılı bir
ilişki geliştirebilme ve sürdürebilme kapasitesi temel performans sonuçlarına da
yansıyan önemli bir etki yaratmaktadır (Başfırıncı, 2007).
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1. Kavramsal Çerçeve
Kurumsal itibar akademik alanyazında farklı disiplinlerin bakış açısıyla
tanımlanmaya çalışılmaktadır. Araştırmacılar çalıştıkları alanlara göre kurumsal itibarı
açıklamaya çalışmışlar ve genel olarak altı farklı alanda yapılan tanımlamalarda
kurumsal itibarın çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır (Fombrun ve Riel, 1997).
Tablo 1: Kurumsal İtibar Tanımları
Disiplin
İktisat

Tanım
İtibar, özellikler ya da işaretler olarak görülmektedir. Kurumun dış
paydaşlarının kurum hakkındaki algısıdır.

Muhasebe

İtibar, maddi olmayan varlık ve finansal değerin verilebileceği ya da

ve Finans

verilmesi gereken varlık olarak görülmektedir.

Örgütsel

İtibar, kurumun iç paydaşlarının algıları veya kurum çalışanlarının

Davranış

anlamlandırdıkları deneyimleri olarak görülmektedir.

Pazarlama

Sosyoloji

İtibar, müşteri ya da son kullanıcının bakış açısından, onu meydana getiren
durumlara odaklanılarak oluşturulmaktadır.
İtibar, kurumsal yapı içerisindeki normlar ve beklentilere göre, şirketin
performansının toplam değeri olarak görülmektedir.

Stratejik

İtibar, varlıklar ve hareketlilik engelleri olarak incelenmektedir. İtibarın algıya

Yönetim

dayanması, onun yönetimini zorlaştırmaktadır.

Kaynak: Fombrun ve Riel’den (1997) uyarlayan Chun, 2005.

Batılı ve Asya iş dünyasında 1980’li yıllardan itibaren işletmelerin kurumsal
itibarını ölçmeye yönelik çalışmalar iş dünyasıyla ilgili dergiler tarafından
yapılmaktadır. Fortune, Business Week, Management Today, Manager, Asian
Business gibi iş dünyasına yönelik dergiler tarafından kurumsal itibar ölçümleri genel
olarak işletmenin finansal performansı üzerinden değerlendirilmekte ve kurumsal
itibarın işletmenin finansal performansını geliştirebilecek stratejik bir değer olup
olmadığı önem kazanmaktadır (Fombrun, 1996: 82). Türkiye bağlamında duruma
bakıldığında Capital dergisinin son yıllarda ‘Türkiye’nin en beğenilen şirketleri’
araştırması kurumsal itibarın ülkemizde de önem kazanmaya başladığına işaret
etmektedir.
Kurumsal itibar alanında yapılan araştırmalar genellikle kar amacı güden
işletmeler açısından yapılmıştır. Kamu kurumları ve kar amacı gütmeyen örgütlerin,
örgütsel yapılarının farklı olması ve kar amacı güden işletmelerde finansal
değerlendirmelerin en geniş ve öncelikli olarak görülmesi kar amaçsız örgütlere ilişkin
kurumsal itibar bileşenlerinin farklı olmasını gerektirmektedir. Kar amacı güden
örgütlere yönelik yapılan kurumsal itibar araştırmalarında yer verilen ölçütler
aşağıdaki tabloda (Tablo 2) yer almaktadır.
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Tablo 2: İtibar Araştırmalarında Kullanılan Ölçütler
Araştırmayı

Değerlendirmede Esas Alınan Ölçütler

Yayınlayan

Yönetim kalitesi, ürün/hizmet kalitesi, yenilikçilik, uzun vadeli yatırım
değeri, finans gücü/malî güven, çekim gücü, yetenekli kişileri geliştirme

Fortune

ve istihdam, toplumsal ve sosyal sorumluluk, kurum varlıklarının etkin
kullanımı, işe yönelik küreselleşme.

Manager

Yönetim kalitesi, yenilikçilik, iletişim yeteneği, çevreye uyum, finansal

Magazin

açıdan istikrar.
Yönetim kalitesi, finansal gücü, çekim yeteneği, yüksek yetenektekileri

Management

bünyede tutabilme ve geliştirme, ürün ve hizmet kalitesi, uzun dönem

Today

yatırım değeri, yenilikçilik, pazarlama kalitesi, toplum ve çevre
sorumluluğu, kurumsal varlıkların kullanımı.
Genel takdir ve beğeni, yönetim kalitesi, ürün ve hizmet kalitesi, yerel

Asian Business

ekonomiye katkısı, iyi çalışanlara sahip olma, gelecek kar potansiyeli,
değişen ekonomiye ayak uydurabilme yeteneği.

Far-Eastern

Liderlik, kurumsal farkındalık, yüksek kalitede ürün ve hizmet,

Economic

yenilikçilik, uzun vadeli finans gücü.

Review
Güçlü strateji, müşteri tatmini ve bağlılığının maksimize edilmesi,
Financial Times

liderlik, ürün ve hizmet kalitesi, güçlü ve kalıcı kar performansı, güç ve
insan odaklı kurum kültürü, başarılı değişim yönetimi, işe yönelik
küreselleşme.

Industry Week

İnsan, toplum, pazar, değişim.

Kaynak: Çillioğlu, 2010.

2. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı afet sonrası yardım ve iş dünyası alanlarında
Türkiye’de faaliyet gösteren (AKUT, KIZILAY, MÜSİAD, TÜSİAD) dört kar amaçsız
örgütün kurumsal itibarının değerlendirilmesidir.
Çalışma uygulamalı bir çalışma olup, betimsel niteliktedir. Kar amaçsız
örgütlerin itibar yönetimi hedef kitle tarafından nasıl algılanmakta ve kar amaçsız
örgütlerde itibar ölçme amacıyla geliştirilmiş ölçeğin, Türkiye açısından geçerliliği
ortaya konmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın cevap aradığı temel iki
soru:
(1)

Araştırmada yer alan kar amaçsız örgütlerin kurumsal itibarı hedef

kitleleri tarafından hangi düzeyde algılanmaktadır?
(2)

Araştırmaya konu olan kar amaçsız örgütlerin itibar ölçümü farklı alt

boyutlar bağlamında birbirinden farklılaşmakta mıdır?
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3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmanın verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında araştırmacılar tarafından iki ana bölümden oluşan anket formu
kullanılmıştır. Birinci bölüm katılımcıların araştırmada yer alan kar amaçsız örgütlerin
bilinirliklerini ve faaliyetlerine ne ölçüde katıldıklarını belirlemeye yöneliktir. İkinci
bölümde ise geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş Sarstedt ve Schloderer (2010)
tarafından geliştirilen Kar Amaçsız Örgütlerde İtibar Ölçeği ifadeleri yer almıştır.
Ölçek aracılığıyla görüş ve değerlendirmeler için toplanan veriler “Kesinlikle
katılmıyorum…Kesinlikle katılıyorum” şeklindeki 7’li Likert tipi derecelendirme ölçeği
ile sayısallaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde merkezi
dağılım ve değişkenlik ölçülerinden yararlanılmıştır.
4. Örneklem
Araştırma örneklemi üniversite öğrencilerinden oluşmakta olup, olasılığa
dayalı olmayan örnekleme tekniklerinden kolayda örneklem tekniği kullanılmıştır.
Örneklemin bu şekilde seçilmesinde en önemli sebep, örnekleme ulaşma kolaylığı ile
örneklemin öğrenim düzeyi ve yaş bakımından homojenliğe dikkat edilmesi olmuştur.
Bununla birlikte, bu durumun araştırma sonuçlarının genellenebilirliği açısından
araştırmanın önemli bir kısıtını oluşturduğu da açıktır.
Araştırmada ele alınan kar amaçsız örgütlerin seçiminde en eski ve bilinen
olma, kitle iletişim araçlarında sıkça yer alma ve işletme öğrencilerini ilgilendirecek
faaliyetlerde bulunma ölçütlerinden hareket edilmiştir. Bu doğrultuda TÜRK KIZILAYI,
AKUT (Arama Kurtarma Derneği), MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği), TÜSİAD (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği) olmak üzere dört kar
amaçsız örgütün kurumsal itibarı değerlendirilmiştir. Araştırmada yer alan kar
amaçsız örgütlerin tümünün üniversite öğrencilerine yönelik program ve faaliyetleri
bulunmaktadır.
Araştırma verileri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi İşletme Bölümü öğrencilerinden toplanmıştır. Toplanan veriler gözden
geçirilmiş ve uygulanan 300 adet anket formundan eksik ve hatalı olanlar elendikten
sonra 271 anket formu üzerinden analizler yapılmıştır.
5. Ölçeğin Geçerlik ve Güvenilirliği
Araştırmada Sarstedt ve Schloderer (2010) tarafından geliştirilen “Kar
Amaçsız Örgütlerde İtibar Ölçeği” kullanılmıştır. Kullanılan ölçek yedi alt boyuttan
oluşmakta ve iki boyutun yansıtıcı (reflective) diğer beş boyutun ise biçimlendirici
(formative) şekilde olduğu araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir.
Yansıtıcı boyutların güvenilirliğinin test edilmesinde, ölçümün içsel
tutarlılığını gösteren alfa katsayısı (Cronbach Alpha) kullanılmıştır. Alfa katsayısı 0 ile
1 arasında değerler almaktadır. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenilir
olduğunun söylenebilmesi için alfa katsayısının aldığı değerin 0,60’dan yüksek
olması beklenmektedir (Hair, Robert ve David, 2000: 391).
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Bu çalışmada ölçek geçerlilikleri açısından yapı geçerliliğine bakılmıştır. Yapı
geçerliliği, geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiş ölçeklerin farklı zaman ve farklı
örneklemler için yapı ve boyutların benzer olup olmadığını gösterir. Yapı geçerliliği ile
bir yandan varsa ölçekteki alt boyut ya da ölçekler arası ayırt edicilik test edilirken, bir
yandan da aynı boyut ya da alt ölçekteki tutarlılık ölçülebilir. Yapı geçerliliği
ölçümünde kullanılan analizlerden biri olarak açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır.
Biçimlendirici ölçekler için genel kabul görmüş bir geçerlik ve güvenilirlik
analizi bulunmamaktadır. Genellikle ölçeğin nomolojik performansı (diğer ölçümlerle
beklenen şekilde sonuçlar ortaya koyup koymadığı) çeşitli yollarla ortaya konulmaya
çalışılmaktadır. Ölçek içinde kavramı genel olarak kapsayan bir ifadenin bağımlı
değişken yapılıp diğer ifadelerin bağımsız değişken yapılarak regresyon modeli
2
uygulanabilmektedir. R değerinin yüksek olması ve bütün bağımsız değişkenlerin
anlamlı olması ölçeğin geçerliliği açısından güçlü bir veri olmaktadır (Yılmaz, 2011).
Tablo 3: Kullanılan Ölçeğin Değerlendirilmesi

Faktörler ve İfadeler

Yansıtıcı Boyutlar
Faktör
Yükleri

Faktör 1: Sempati
…diğer sivil toplum örgütlerinden daha
sempatik bulduğum bir örgüttür.
…var olmasaydı yokluğunu diğer sivil
toplum örgütlerinden daha çok
hissederdim.
…sempatik bir örgüt olarak görüyorum.
Faktör 2: Yeterlik
…kendi alanında üst düzeyde yer alan kar
amaçsız bir örgüttür.
…bildiğim kadarıyla ülke çapında tanınan
bir örgüttür.
…yüksek düzeyde performans
gösterdiğine inanıyorum.

Açıklanan
Varyans
37,90

Cronbach
Alpha
.79

33,67

.78

.78
.77
.82
.86
.65
.79

Açıklanan Toplam Varyans
KMO = 0,863, Bartlett’s Küresellik Testi: Ki Kare = 643,424
sd. = 15, p = .000

71,57

Biçimlendirici Boyutlar
Faktörler

*

R

2

**

**

VIFmax (≤10)

CImax(≤30)

Performans

0,42

1,794

15,788

Kalite

0,33

1,289

10,368

KSS

0,47

1,680

13,145

Çekicilik

0,37

1,290

10,865

Çıktılar

0,40

1,167

8,596

*Bütün ifadelerin (“rakiplerine göre iş risklerinin…” ifadesi haricinde) ağırlıkları sıfırdan
anlamlı olarak farklıdır (p<.05, iki yönlü test).
** Tavsiye edilen eşik değer (Henseler vd., 2009’dan aktaran Sarstedt ve Schloderer, 2010).
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Araştırma örneklemi için orijinal ölçeğin önemli oranda kullanılabilir ve
açıklayıcı olduğu söylenebilir. Bu bulgu doğrultusunda, örneklem açısından kar
amaçsız örgütler için kurumsal itibarın genel hatlarıyla sempati, yeterlik, performans,
kalite, KSS (kurumsal sosyal sorumluluk), çekicilik ve çıktılar olmak üzere yedi
boyutunun olduğu anlaşılmaktadır.
6. Bulgular ve Değerlendirmeler
Bu bölümde araştırmaya katılanların herhangi bir kar amaçsız örgüte üye
olup olmadıkları, kar amaçsız örgütlerin faaliyetlerine katılım ve destek düzeyiyle
birlikte araştırmaya konu olan dört farklı örgüt hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları
ve faaliyetlerine katılıp katılmadıkları yer almaktadır. Ayrıca bu dört kar amaçsız
örgütün itibarının katılımcılar tarafından nasıl algılandığı verilmektedir.
Tablo 4: Katılımcıların Üye Oldukları Kar Amaçsız Örgütler
Kar Amaçsız Örgüt

f

Greenpeace

2

Kalder (Kalite Derneği)

2

Tema

3

Çevko

1

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

1

Türk Kızılayı

4

Toplum Gönüllüleri Vakfı

2

Türk Ocağı

1

Eskişehir Genç Sanayici ve İşadamları Derneği

1

Kent Konseyi

1

Sivil Toplum Platformu

1

Toplam

19

Araştırmaya katılanların %7’lik kısmı yukarıdaki tabloda yer alan kar amaçsız
örgütlere üye olduklarını belirtmişlerdir. Türk Kızılay’ının burada en yüksek orana
sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte çevreye yönelik faaliyetlerde bulunan kar
amaçsız örgütlere üyeliğin nispeten diğerlerine göre daha fazla olduğu görülmektedir.
Tablo 5: Katılımcıların Kar amaçsız Örgütlerin Faaliyetlerine Katılım Düzeyi
Katılım
f

%

Hiç

112

41,3

Nadiren

110

40,6

Ara sıra

39

14,4

Sık sık

4

1,5

Çok sık

3

1,1

Toplam

268

98,9

3

1,1

Cevapsız

255
Katılımcıların yarıya yakın bir kısmı kar amaçsız örgütlerin faaliyetlerine
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların önemli bir bölümü kar amaçsız örgütlerin
faaliyetlerine nadiren katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu anlamda katılımcıların düzenli
olarak kar amaçsız örgütlerin faaliyetlerine katıldıklarını söyleyemeyiz.
Tablo 6: Katılımcıların Kar amaçsız Örgütlerin Faaliyetlerine Destek Düzeyi
Destek
f

%

73

26,9

Nadiren

111

41,0

Ara sıra

65

24,0

Sık sık

12

4,4

Hiç

Çok sık

9

3,3

Toplam

270

99,6

Cevapsız
Toplam

1

,4

271

100,0

Katılımcıların önemli bir bölümü kar amaçsız örgütlerin faaliyetlerine
desteklerinin nadiren olduğunu ifade etmektedirler.
Tablo 6: Katılımcıların Araştırmada Yer Alan Örgütlere Olan Farkındalığı ve
Faaliyetlerine Katılım Düzeyi

Cevapsız
%0,4

178

10

8

235

28

11

233

27
%10

Hayır
%2

83

%86

Evet
%97,4

26

%4

Cevapsız
%17

229

%10

Hayır
%40

16

%87

Evet

1

%43

6

%3

Cevapsız

264

-

48

%3

Hayır

107

%0,4

116

%66

Evet

-

%99,6

1

%31

Cevapsız

270

%3

8

%9

Hayır

17
%6
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%85

%

Katılım

TÜSİAD

%91

Faaliyetlerine

MÜSİAD

%6

%

Farkındalık

TÜRKKIZILAYI

Evet

AKUT

Katılımcılar AKUT, TÜRK KIZILAY ve TÜSİAD örgütlerini daha önce
duyduklarını ve bu örgütler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların yarıya yakın kısmı MÜSİAD’ı duymadıklarını ve hakkında bilgi sahibi
olmadıklarını belirtmişlerdir.
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Tablo 7: Araştırmada Yer Alan Örgütlerin İtibarlarının Katılımcılar Tarafından
Algılanışı

AKUT

Performans

Kalite

Yeterlilik

Sempati

Boyut

İfade*
…diğer sivil toplum
örgütlerinden daha
sempatik bulduğum bir
örgüttür
…var olmasaydı
yokluğunu diğer sivil
toplum örgütlerinden
daha çok hissederdim
…sempatik bir örgüt
olarak görüyorum
…kendi alanında üst
düzeyde yer alan kar
amaçsız bir örgüttür
…bildiğim kadarıyla
ülke çapında tanınan
bir örgüttür
…yüksek düzeyde
performans
gösterdiğine
inanıyorum
…faaliyetlerinden
yararlananların
sorunlarıyla oldukça
ilgilidir
…gerçekleştirilen
projeler ve
kampanyalar kalitelidir
…yürütülen projeler
hakkında iyi bir hizmet
ve bilgi sağlanmak
suretiyle bağış
yapanlara özen
gösterilmektedir
…bağış yapanlar
tarafından güvenilir bir
ortak olarak
görünmektedir
…bana göre taklitçi
olmaktan çok
yenilikçidir
…bağış yapmayı
kolaylaştırır
…kamu kurum ve
kuruluşları ile diğer
örgütler üzerinde
etkilidir
…ekonomik açıdan
istikrarlı bir
organizasyondur
…rakiplerine göre iş
risklerinin makul
düzeylerde olduğunu
düşünüyorum
…örgütün geleceği
hakkında net bir
vizyona sahiptir
…çok iyi yönetilen bir
organizasyondur

_
X

KIZILAY

SS

_
X

5,59

1,56

5,65

MÜSİAD

SS

_
X

5,97

1,34

1,46

6,18

5,62

1,60

5,80

TÜSİAD

SS

_
X

SS

3,51

1,53

4,08

1,62

1,43

3,19

1,62

3,68

1,54

5,91

3,50

3,40

1,57

3,89

1,69

1,58

5,89

1,62

3,56

1,62

3,70

1,79

5,91

1,58

6,38

1,28

3,76

1,72

5,03

1,68

5,75

1,56

5,81

1,46

3,76

1,53

4,32

1,56

5,60

1,55

5,70

1,42

3,63

1,34

3,97

1,47

5,38

1,43

5,61

1,45

3,78

1,52

4,23

1,63

5,36

1,59

5,66

1,54

3,81

1,62

3,99

1,61

5,35

1,46

5,57

1,57

3,72

1,51

4,00

1,64

5,44

4,01

5,07

1,62

3,88

1,43

4,22

1,68

5,23

1,75

5,91

1,50

3,83

1,51

3,87

1,64

5,00

1,71

5,52

1,62

4,24

1,60

4,97

1,63

4,70

1,67

5,07

1,78

4,26

1,52

4,66

1,69

4,31

1,98

4,77

2,23

4,14

1,58

4,36

1,68

5,44

1,50

5,49

1,49

4,27

1,52

4,65

1,67

5,36

1,45

5,37

1,53

4,10

1,42

4,55

1,65
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Çıktılar

Çekicilik

KSS

Boyut

İfade*
…sosyal farkındalık
doğrultusunda hareket
etmektedir
…kamuoyunu
bilgilendirmede
açıksözlü olduğu
izlenimine sahibim
…diğer kuruluşlara,
bağışçılara ve
yararlanıcılara karşı
adil bir tutum
sergilediği izlenimine
sahibim
…etik standartlara
uymaktadır
…bağışlanan para iyi
bir amaç için doğrudan
yatırıma
dönüştürülmektedir
…kendimi burada
çalışan biri olarak
düşünebilirim
…fiziksel görünümünü
seviyorum (kullanılan
binalar, broşürler vb.)
…bence kaliteli
çalışanları kendine
çekmekte başarılıdır
…profesyonel bir örgüt
olduğunu düşünüyorum
…için bağış yapmayı
diğer kuruluşlardan
daha fazla isterim
…için fahri bir üye
olarak çalıştığımı hayal
edebiliyorum
…güvenilir bir örgüttür

AKUT

KIZILAY

MÜSİAD

TÜSİAD

5,75

1,49

5,84

1,58

4,02

1,53

4,30

1,66

5,30

1,67

5,32

1,71

3,86

2,87

4,01

1,62

5,40

1,57

5,35

1,68

3,86

1,46

4,13

1,62

5,62

1,46

5,64

1,48

4,13

1,52

4,38

1,56

5,23

1,66

5,43

1,64

3,88

1,45

4,21

1,54

4,51

2,01

4,58

1,97

3,53

1,68

4,10

1,95

4,75

1,76

4,71

1,74

3,98

1,42

4,34

1,60

4,80

1,60

4,73

1,57

4,25

1,47

4,72

1,65

5,74

1,50

5,71

1,51

4,38

1,51

4,98

1,80

5,71

1,59

5,85

1,57

3,49

1,56

3,78

1,74

4,79

1,84

4,89

1,85

3,40

1,58

3,81

1,87

5,76

1,66

5,71

1,69

4,01

1,46

4,4
9

1,6
2

* (7) kesinlikle katılıyorum, …….. , (1) kesinlikle katılmıyorum

Katılımcıların ölçeğin alt boyutları bakımından araştırmada yer alan kar
amaçsız örgütlerin kurumsal itibarını algılamalarına bakıldığında sempati alt
boyutunda Kızılay’ın ortalamalarının en yüksek olduğu görülmektedir. Kızılay’a yakın
ortalamayla Akut sempatik bir örgüt olarak algılanmaktadır. Katılımcılar Müsiad ve
Tüsiad için sempatik bir örgüt olma anlamında katılıyorum diyememişlerdir.
Yeterlik alt boyutunda Kızılay diğer örgütlere göre en yüksek ortalamaya
sahiptir. Katılımcılar Kızılay ve Akut’un kendi alanında tanınan ve üst düzeyde
performans gösteren örgütler olduğunu algılamaktadırlar. Tüsiad’ın kendi alanında
ülke çapında tanınan bir örgüt olduğu yine katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Müsiad
için katılımcılar yeterlik alt boyutunda katılıyorum diyememişlerdir.
Kalite alt boyutunda en yüksek ortalamalara sırasıyla Kızılay ve Akut’un
sahip olduğu görülmektedir. Faaliyetlere destek verenler açısından bu örgütler
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katılımcılar açısından kaliteli ve etkin olarak algılanmaktadır. Katılımcılar Müsiad ve
Tüsiad için kalite alt boyutundaki ifadelere katılmadıklarını ifade etmektedirler.
Performans boyutunda en yüksek ortalamalara sırasıyla Kızılay ve Akut’un
sahip olduğu görülmektedir. Müsiad ve Tüsiad ortalamalar bakımından birbirine yakın
olmakla birlikte katılımcılar açısından olumlu performans göstermemektedirler.
Kurumsal sosyal sorumluluk alt boyutunda Kızılay ve Akut’un faaliyetleri
katılımcılar tarafından olumlu olarak algılanmaktadır. Müsiad ve Tüsiad’ın kurumsal
sosyal sorumluluk düzeyleri katılımcılar tarafından yeterli görülmediği ortaya
çıkmaktadır.
Çekicilik alt boyutunda çok yüksek olmamakla birlikte katılımcılar Kızılay ve
Akut’u daha olumlu algılamaktadırlar. Tüsiad, Müsiad’a göre daha yüksek ortalamaya
sahip olmakta fakat katılımcılar her iki örgütü de çekicilik yönünden olumlu
algılamamaktadırlar.
Çıktılar alt boyutunda katılımcılar Kızılay ve Akut’u güvenilir bir örgüt olarak
algılamakta ve faaliyetlerinde yer almak istediklerini belirtmektedirler. Tüsiad ve
Müsiad için bu alt boyutta katılımcıların algılamaları katılıyorum eşik değerinin altında
kalmaktadır.
7. Sonuç ve Öneriler
Kar amaçsız örgütler hedef kitlelerine mesajlarını doğru ve anlaşılır biçimde
iletebilmek ve toplum nezdinde olumlu bir algı yaratmak amacıyla pazar odaklı bir
yaklaşım gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. İtibar yönetimi bu bağlamda kar amaçsız
örgütler için önem taşımaktadır. Kar amaçsız örgütlerin faaliyetleri ve hedef
kitleleriyle olan etkileşimleri kar amacı güden örgütlerden farklılık gösterdiği için itibar
ölçümlerine yönelik bileşenlerde farklık göstermektedir.
Bu çalışmada kar amaçsız örgütlerin itibar ölçümü için geliştirilmiş ölçek
yoluyla ulusal düzeyde faaliyet gösteren dört farklı kar amaçsız örgütün itibarının
ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Akut ve Kızılay’ın katılımcılar
tarafından itibar yönetimi açısından olumlu olarak algılandıkları görülmektedir. İş
dünyasına yönelik faaliyet gösteren Tüsiad ve Müsiad’ın işletme öğrencileri
tarafından itibar yönetimi konusunda olumlu olarak algılanmadıkları ortaya çıkmıştır.
Bu çalışmada kar amaçsız örgütler için geliştirilen ölçeğin Türkiye’deki kar
amaçsız örgütler için kullanılabileceğine yönelik ipuçları elde edilmiştir. Çalışmanın
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cevap aradığı soru bakımından itibar algısı araştırılan dört farklı kar amaçsız örgüt
için de bu ölçeğin benzer sonuçlarını verdiğini söylemek mümkündür. Araştırmaya
konu olan kar amaçsız örgütlerin kurumsal itibarının farklı alt boyutlar açısından
birbirinden farklılaştığı görülmektedir.
Kar amaçsız örgütlerin toplum tarafından doğru bir biçimde anlaşılmak ve
faaliyetlerine katılım ve desteği sağlama adına kurumsal itibar yönetimi konusuna
daha fazla ağırlık vermeleri ve bu konuda çalışmalar yapmaları sürdürülebilirlik
açısından önem taşımaktadır.
Çalışmanın en önemli kısıtının tek bir öğrenci örneklemi ile çalışılmış olması
hususu dikkate alındığında, daha farklı örneklem ve geniş katılımcı grubuyla birlikte
farklı alanlarda faaliyet gösteren kar amaçsız örgütlerin itibar ölçümü yapılabilir.
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ÖZET
Firmalar yeni pazarlama çabalarını, aile içerisinde daha fazla rol üstlenen
çocuklar üzerine yöneltmektedir. Çocukların satın alma kararlarında anne-babalarını
etkileme düzeylerinin giderek artması, özellikle TV reklam filmlerinde çocukların
ilgilerini çekmeye yönelik uygulamalarda artışa neden olmaktadır. Bu araştırma belirli
yönleriyle diğer çocuklardan farklılaşan üstün yetenekli çocukların doğrudan kendileri
ile ilgili olmayan bir ev eşyasına ait TV reklam filmini algılama ve bu filmden
etkilenme düzeylerini ölçmeyi konu edinmektedir. Bu amaçla bazı ön çalışmalar
sonunda seçilen 8 üstün yetenekli çocukla odak grup görüşmesi yapılmış ve
çocukların verdikleri cevaplara içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda
çocukların reklamlarla ilgili olarak görüşleri ele alınmaktadır. Çocuklar, reklam ile ilgili
teorik bilgileri doğru şekilde algılamakla birlikte, reklam uygulamalarına eleştiriler
getirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Üstün Yetenekli Çocuklar, Odak Grup, İçerik
Analizi
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A PRACTICE FOR THE DETERMINING OF THE
PERCEPTION TV ADVERTISEMENT OF THE GIFTED
CHILDREN BY THE FOCUS GROUP ANALYSIS METHOD
ABSTRACT
The companies have started to direct their new marketing efforts toward the
children who assume much more role in the family. The increasing level of effect of
children on their parents regarding the purchasing decisions encourage practices to
attract the attention of the children, especially with the TV ads. This research aims to
measure the level of perception and influence among the gifted children over a TV ad
regarding a household product. For that purpose, a Focus Group discussion has
been organized with 8 gifted children who has been selected. Content Analysis is
also conducted over the data. It is found out that although the children have
perceived the theoretical information about advertisements in a right way they have
criticims towards the advertisement practices.
Keywords: Advertisement, Gifted Chidren, Focus Group, Content Analysis
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1. Kavramsal Çerçeve
1.1. Üstün Yetenekli Çocuk Kavramı
Üstün Yetenekli Çocuk: Zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel
akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar
tarafından belirlenen çocuk/öğrencileri ifade eder (Boran ve Aslaner, 2008:2).
Günümüzde üstün yetenekli çocuklara ve tespitlerine ilişkin çeşitli tanımlamalar
yapılmaktadır. 1977’deki Renzulli’nin belirttiği üstün yeteneğin üç temel öğesi; genel
anlıksal gelişimde ortalamanın üstünde olmak, yaratıcılık ve yüksek görev anlayışı
tanımı yaygın olarak kullanılmaktadır (Bildiren ve Uzun, 2007:2). Üstün yetenekli
çocuklar yukarıda belirtilen özelliklere ve bunları geliştirebilecek potansiyele sahip
bireylerdir. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuğun duygusal ve sosyal deneyimleri hem
içsel hem dışsal faktörlerden etkilenmektedir. Üstün zekâlı ve yetenekli çocuk, dışsal
çevreyle iletişime geçtikçe farklılıklarına karşı tutum ve bulundukları sosyal ortam gibi
faktörler de sosyal ve duygusal deneyimlerini etkilemektedir. Üstün zekâlı ve
yetenekli çocukların duygusal özellikleri ve ihtiyaçları normal zekâya sahip
akranlarına göre daha yoğundur (Oğurlu ve Yaman, 2010:1) Son yıllarda yapılan
araştırmalar ‘Üstün yetenekli’ çocuk kavramını daha da belirginleştirmiştir. Dr. Karen
Rogen Rogers üstün yetenekli 241 çocuğa yönelik yaptığı bir araştırmada
öğrencilerin özelliklerine yönelik olarak aşağıdaki sonuçları elde etmiştir (Bildiren ve
Uzun, 2007:3).
Tablo: 1 Üstün yetenekli çocuk,

%99,4’ü hızlı öğreniyor.

%93,4’ünün renkli bir hayal gücü var.

%99,3’ü geniş bir kelime hazinesi var.

%92’9’u sayılar konusunda yetenekli

%99,3’ünün mükemmel bir hafızası

%90,3’ü adalet ve dürüstlük kaygısı

var.

yaşıyor

%99,3’ü mantığını çok iyi kanıtlıyor.
%97,9’u çok meraklı
%96,1’ yaşlarına göre çok olgun
%95’9’unun mükemmel bir espri
anlayışı var

%89,4’ü bulmaca ve Legoları rahatlıkla
yapabiliyor
%88,4’ünün yüksek bir enerji seviyesi
var
%88,3’ü işlerinin mükemmel olması
kaygısını yaşıyor
%85,9’u ilgi duyduğu alanlarda azimli

%93,8’i gözlemleme yeteneğine sahip

%85,3’ü çok okuyor.

%93,5’i başkalarına karşı merhametli

%84,1’i otoriteyi sorguluyor.
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1.2. TV-Reklam-Çocuk Etkileşimi
Reklamın tanımında var olan öğelerin belli amaçları vardır. Bu amaçlar,
ürünün ya da hizmetin farkına varılmasını sağlamak, var olan müşterilere ürünün
kalitesi hakkında güven vermek, ticaret ve satış güçlerine güven aşılamak, pazardan
daha büyük pay kapmak ve sahip olunan pazarı korumaktır (Yolcu, 1998:3). Söz
konusu bu amaçları gerçekleştirmede hem görsel hem de işitsel özelikleri barındıran
televizyon, diğer iletişim araçlarına oranla bir adım öndedir. 1950'lerden itibaren
yaygınlaşmaya başlayan televizyon, kitle haberleşme araçları içinde en son olmasına
karşın, diğerlerine oranla üzerinde en çok konuşulan araç olmaktadır. Televizyon
1971 yılı ortalarından itibaren Türkiye düzeyine yayılmaya başlamıştır (Tokgöz,
1980:1). Genellikle çocukları hedef alan programlarda “eğlendirirken eğitir” ilkesi
geçerlidir. Kaynaklar televizyonu insanların toplumsallaşmasını sağlayan, çocuklara
küçük yaşta bilgi veren, sözcük bilgisini genişleten, ana babadan sonra en önemli
etken olan bir araç olarak göstermektedir (Karaca vd., 2007:2). Günümüzde medya
kahramanlarının da çocuk dünyasında birer aktör olarak yer aldığını; belki de annebabalardan daha etkili modeller teşkil ettiğini iddia etmek bir abartı olmayacaktır
(Cesur ve Paker, 2007:107). Türkiye gibi genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülkeler
açısından önemli bir pazarı oluşturan çocuklar, reklamların önemli bir hedef kitlesi
haline gelmiştir. Çok sayıda yerli ve yabancı markalı mal ve hizmet üretici ya da
dağıtıcısı firma bu önemli kitleyi reklamlar yoluyla etkileme çabası içindedir (Karaca
vd., 2007:3). Çocuk, tüketim sektöründe ailenin satın alma kararlarını etkileyen en
önemli faktör olarak reklâmcıların gittikçe artan bir şekilde ilgisini çeker olmuştur.
Çocuklar geçmişte yalnız kendilerine yönelik ürünlerle ilişkilendirilirken günümüzde
yılda yaklaşık yirmi bin adet reklâm seyretmektedirler.

Bu anlamda geniş bir

yelpazedeki ürünlerin hedef kitlesi haline gelmişlerdir. Hareket, müzik, çizgi film
kahramanları, kafiyeli sloganlar ve çocuk kahramanlar kullanılarak reklâmcıların
çocukların ilgisini daha fazla çekmenin yolları keşfedilmiş görünmektedirler. (Cesur
ve Paker, 2007:107).
2. Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma Uygulama
Merkezinde (KUYEM) Bir Uygulama
2.1. Araştırmanın Konusu
Araştırma,

son yıllarda TV reklam çalışmalarında çocuklara yönelik

kullanılan temalardan yola çıkarak, çocukların bu reklam çalışmalarını algılama
düzeylerini ölçmeyi konu edinmektedir. Bu bağlamda farklı özellikleri nedeniyle diğer
çocuklardan ayrılan üstün yetenekli çocukların TV reklamları ile ilgili algılamaları,
odak grup yöntemiyle ölçülmeye çalışılmaktadır.
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2.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Firmalar son yıllarda reklam faaliyetlerinde aile içerisinde satın alma
kararlarında daha etkin konuma gelen çocuklara yönelik temalar ve unsurlar
kullanmaya başlamışlardır. Çocukların yoğun olarak ilgisini çeken medya aracı olarak
TV lerde yayımlanan reklam filmlerinde, doğrudan çocukların kullanımına yönelik
olmayan ürünlerde bile çocukların ilgisini çekebilecek temalar ve unsurlar yoğun
olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmaları çocukların ne şekilde algıladıklarının
belirlenmesi önemli hale gelmektedir. Çeşitli testler sonucunda diğer çocuklardan
belirli yönleriyle ayrılan üstün yetenekli çocukların bu reklam çalışmalarını algılama
düzeylerinin ölçümü, çocuk tüketicileri anlamak açısından çok önemlidir. Ayrıca odak
grup katılımcılarının üstü yetenekli çocuklardan oluşması, gelecekte bu çocukların
kanaat önderleri olabilecekleri düşünüldüğünde araştırmanın önemini bir kat daha
artırmaktadır. Araştırma, üstün yetenekli çocukların TV reklamlarını algılama
düzeylerini ölçerek çıkarsamalar yapması dolayısıyla önem taşımaktadır.
Araştırmanın amacı, üstün yetenekli çocukların TV reklamlarını algılama düzeylerini
saptamaktır.
2.3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma uygulamalı bir araştırmadır. Tasarımı ise tanımlayıcı (betimsel)
araştırma olarak ifade edilebilir. Araştırmanın problemi, üstün yetenekli çocukların TV
reklamlarını algılama ve etkilenme düzeylerini ölçmektir. Araştırma kapsamında nitel
veri toplama yöntemlerinden biri olan odak grup görüşme yöntemi belirlenmiştir. Bu
yöntemin veri toplama aracı olarak seçilmesinin iki nedeni vardır: İlki Karabük ili
dâhilinde üstün yetenekli çocuklara yönelik olarak çalışmalar yürüten ve bu
çalışmalarıyla Türkiye’ye de örnek ve model teşkil eden Karabük Üniversitesi’nde
eğitim gören 21 üstün yetenekli çocuk bulunmaktadır. Araştırmanın anakütlesi nicel
araştırma yapmaya uygun değildir. İkinci olarak bu anakütle içerisinden seçilen 8
üstün yetenekli çocuğun birbirleriyle etkileşimlerini araştırmaya yansıtabilmek için
odak grup görüşme yöntemi belirlenmiştir.

2.3.1. Odak Grup Görüşme Yöntemi
Odak grup görüşmesi, belirli bir konu çerçevesinde, seçilmiş katılımcılar
grubunun ayrıntılı bilgi ve fikirlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış özel bir grup
görüşmesi tekniğidir. Kişilerin düşüncelerini almak amacıyla soru sorma ve özetleme
teknikleri kullanılır ve elde edilen veriler ile sentez yapılır. Bu görüşmeler ile
gruptakilerin bilinçli ya da bilinçsiz oldukları psikolojik ve sosyokültürel özellikler ve
yaptıkları uygulamalar hakkında bilgi almak ve davranışlarının nedenlerini öğrenmek
mümkün olur. (Krueger, 2002:3; Kitzinger, 1994:3; Rabiee, 2004:6; Charlesworth ve
Rodwell, 1997:4, Badger, 2005:4; Huston ve Hobson, 2008:2; Kırcaali İ., 2004:2;
Sönmez, 2011:3; Taşkın ve Şahin, 2008:4; Sevencan ve Çilingiroğlu, 2007:5 ).
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2.3.1.1. Grup Tasarımı ve Grup Üyelerinin Sağlanması
Odak Grup Görüşmesi, 4-10 kişiden oluşan bir grupla, araştırma konusu
çerçevesinde, önceden şekillendirilmiş fakat esnek soruları gruba yönelterek, grup
üyelerinin birbirleriyle konu üzerinde tartışıp görüş ortaya koymaları sonucu verilere
ulaşılan bir tekniktir (Kırcaali İ., 2004:2). Kısa zamanda, ucuz ve sağlıklı bir şekilde
veriye ulaşmayı sağlayan bu yöntemi uygularken her biri farklı özellikte olan (aile,
sosyo-ekonomi ve psikolojik) 9-11 yaş aralığında merkeze kayıtlı 21 çocuk arasında
daha önce yapılan 3 ayrı söyleşide, çocukların reklam ile ilgileri ölçülmeyi
amaçlanmıştır. Bu söyleşiler sonunda 8 çocuk belirlenmiştir. Bu belirlenen çocuklara
08.06.2012 tarihinde tek oturumda “Vestel 3D LED TV Reklamı” izletilerek 114
dakika süren bir odak grup görüşmesi yapılmıştır. Odak grup görüşmesi için bu
reklam filminin seçilmesinin nedeni; içerisinde çocuklara yönelik objeler bulunan,
çocukların ilgisini çekebilecek bir konusu olan ama reklama konu olan ürünün
beğenmeli ürünlerden fiyatı yüksek dayanıklı ev eşyası kapsamında olan 3D LED TV
ürününün reklamı olmasıdır.

2.3.1.2. Odak Grup Sürecinin Gerçekleştirilmesi Veri Toplama ve Analiz
Yöntemi
Çocuklarla toplantı gününden üç gün önce irtibat kurularak ve toplantı için
çocukların eğitim aldıkları Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Araştırma
Uygulama Merkezinde (KUYEM) toplanılacağı kararlaştırılmıştır. Çocuklar ders için
gelmiş oldukları merkezde 08.06.2012 tarihinde kararlaştırılan saatte toplantıda hazır
bulunmuşlardır. Toplantıda bir akademisyen ve bir yüksek lisans öğrencisi hazır
bulunmuş, toplantı süresince katılımcılara mümkün olduğunca müdahalede
bulunulmamış ve katılımcıların birbirleriyle karşılıklı etkileşime girmeleri
desteklenmiştir. Oturum reklam üzerine hazırlanan sorularla başlamıştır. Daha sonra
1
çocuklara “Vestel 3D Kovboy Reklamı” izletildikten sonra bu reklam filmiyle ilgili
ayrıntılı sorulara geçilmiştir. Oturuma katılan her çocuğa bütün sorular tek tek
sorulmuştur. Oturum sırasında 10 dakikalık ara verilerek kalınan yerden devam
edilmiştir. Toplantı ses ve görüntü kayıt cihazlarıyla kaydedilmiş, ayrıca raportörlük
görevini üstlenen akademisyenler tarafından konuşmalar not edilmiştir. 114 dk. süren
toplantı sonunda kayıtlar ve notlar toplantıda hazır bulunan akademisyenler
tarafından değerlendirilerek, bütün odak grup çalışması bir arada değerlendirmeye
tabi tutulmuş, oturum sonunda gruba irdelenmiş olan konular özetlenerek varsa
düzeltme yapma ve son söz hakkı verilerek, oturum tamamlanmış ve nihaî sonuca
ulaşılmıştır. Oturum tutanaklarında yer alan verilere, içerik analizi uygulanmıştır.
Çocukların ortak görüşlerinin sentezi; örneklemin ihtiyaçları, değerleri, algıları ve
tutumlarını ortaya koymaktadır. İçerik analizi hakkında yapılan tanımların üzerinde
1

Vestel firmasının 3D LED TV ürünüyle ilgili araştırmada izletilen reklam filmi, firmanın web
sayfasında bu isimle anılmaktadır.
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anlaştığı ortak özellik, içerik analizinin farklı disiplinlerde birçok araştırma sorusuna
yanıt aramak üzere kullanılan temel bir araştırma aracı olduğudur. Ayrıca, içerik
analizine ilişkin birbirinden farklı tanımlar yapılsa da, hepsinin vurguladığı iki önemli
konu, yöntemin “sistematik” ve “tarafsız” olması gerektiğidir (Koçak ve Arun,
2006:22). Bu çalışmada çocukların cevapları içerik analizine tabi tutulmuş ve tekrar
eden ifadeler dikkate alınarak soru ve cevaplar tablolar aracılığıyla özetlenmeye
çalışılmıştır.

2.4. Araştırmanın Bulguları
Araştırma kapsamında odak grup görüşmesine katılan çocuklara reklam
kavramı ve genel olarak reklamı nasıl algıladıklarıyla ilgili 6 soru ve izledikleri TV
reklam filmini algılamalarıyla ilgili 8 soru sorulmuştur. Çocuklara sorulan ilk 6 soru
reklamla ilgili bilgi düzeylerini ve algılamalarını içermektedir. 6. sorudan sonra
çocuklara bir TV reklam filmi izletilmiş ve kalan 8 soru bu reklam filmi ile ilgili olarak
sorulmuştur. Bu bölümde sorular ve çocukların sorulara verdikleri cevaplar
özetlenerek sunulmaktadır. Ayrıca bölümde çocukların verdikleri cevaplar
gösterilirken gerçek isimler değil, kod isimler kullanılmıştır.

2.4.1. Reklam Kavramı ve Reklamın Algılanışı ile İlgili Bulgular
Araştırmaya katılan üstün yetenekli çocukların, reklam kavramı ve genel
olarak reklamı algılamalarıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar, özetlenerek Tablo
1’de sunulmaktadır.
Araştırmaya katılan üstün yetenekli çocuklar, reklam ile ilgili olarak tanıtım ve
kısa film sözcükleri üzerine yoğunlaşmışlardır. Reklam kavramı çocuklarda tanıtım
işlevini çağrıştırmaktadır. Ayrıca çocuklar reklamı kısa film olarak nitelendirmektedir.
Çocukların reklamı kısa film olarak algılamaları, televizyonun ve televizyon
reklamlarının çocukların hayatında yoğun şekilde yer almasından kaynaklanmış
olabilir.
İkinci soruya verilen cevaplara bakıldığında çocuklar, reklamın bir
bilgilendirme aracı olduğunu belirtmekle birlikte yapılan reklam uygulamalarının
bilgilendirme işlevini tam olarak yerine getirmediğini ifade etmektedir. Çocuklar
reklam çalışmalarında yanlış ve yanıltıcı bilgiler verildiğini, zaman zaman konu dışına
çıkıldığını ve abartıldığını vurgulamaktadır.
Çocuklara reklamın varlığı sorulduğunda, ürün ve marka tanıtımı, satış ve
kâr elde etmek ve tüketiciyi ürüne çekmek için reklamın var olduğunu ifade
etmişlerdir. Çocuklar reklamın tanıtım işleviyle tüketicileri ürüne çekerek satış ve
dolayısıyla kâr elde etmek için yapıldığını vurgulamaktadır. Bu ifade tarzının ise üstün
yetenekli çocuklara ait bir ifade tarzı olduğu söylenebilir.
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Çocuklar, TV reklamlarını genel olarak inandırıcı bulmamaktadır. Ancak
bildiği, tanıdığı markanın reklamı ise inandırıcı bulduklarını ifade etmektedirler.
Çocuklar, TV reklamlarını neden inandırıcı bulmadıklarını ise çarpıcı örneklerle
açıklamaktadır. Bu örnekler; Duygusal olarak etkileşim için reklamlarda küçük çocuk
kullanımı, eğlendirici bir şekilde reklama konu olan ürünün sadece olumlu
yanlarından bahsedilmesi, reklamın abartılı olması, firma çıkarının ön planda
tutulması ve bir reklam filminde insanla ayının savaştırılması şeklinde sıralanabilir.
Hatta araştırmaya katılan çocuklardan bir tanesi, reklama konu olan ürünü ilgili
bakanlıktan araştırdığını ve reklamda yanlış beyanda bulunulduğunu ifade
etmektedir.
Çocuklar; bir reklamın etkili olabilmesi için mantıklı, doğru, dürüst ve
abartısız olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca çocuklar, reklamın eğlenceli
olması ve reklama konu olan ürünün doğru bir nesne ile anlatılması gerektiğini
savunmaktadır.
Çocuklar altıncı soruya cevap verirken kendilerince ya satışa en çok konu
olabilecek ürünleri ya da toplumsal fayda sağlayabilecek ürünleri seçmiştir.
Çocuklardan birinin insanların istekleriyle ihtiyaçlarının yer değiştirmeye başladığını
ve insanların isteklerini elde etmek için ihtiyaçlarını yok saydıklarını ifade etmesi
manidardır. Çocukların ilgi alanlarının reklama konu olacak ürün seçimini etkilediği de
görülmektedir.

2.4.2. Vestel 3D LED TV Reklamının Algılanışı ile İlgili Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan çocuklara Vestel 3D LED TV reklam filmi
izletilmiş ve çocuklara bu reklam filmini algılamalarıyla ilgili sorular sorulmuştur.
***VESTEL 3D LED TV REKLAM İZLETİMİ***
Araştırmaya katılan üstün yetenekli çocukların, Vestel 3D LED TV Reklamını
algılamalarıyla ilgili sorulara verdikleri cevaplar, özetlenerek Tablo 2’de
sunulmaktadır.
Çocukların, reklam filminde reklama konu olan ürünün 3 boyutluluk
özelliğinin ön plana çıkarıldığı ana temayı algıladıkları görülmektedir. Çocukların
cevaplarından 3 boyutlu TV’nin izleyiciye o anı yaşıyormuş hissi verme özelliğinin
reklamda başarılı bir şekilde anlatıldığı sonucu çıkmaktadır.
Çocuklar araştırmanın ilk bölümünde reklamın etkili olabilmesi için mantıklı,
doğru, dürüst ve abartısız olması gerektiğini ifade etmişlerdi. Çocuklara izledikleri
reklamda nelerin dikkatlerini çektiği sorulduğunda mantıksal açıdan doğru
bulmadıkları noktaları belirtmişlerdir. Çocukların özellikle kendilerine bir ürün ile ilgili
bilgi sunan ve ürünün tanıtımını yapan reklam çalışmalarında izlenebilirliği artırma
adına mantık dışı kurgulamaların reklama konu olan ürünün önüne geçtiğini anlatmak
istedikleri söylenebilir.
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Görüşmeye

katılan

çocuklara

seyrettiğiniz

reklamın

sizlere

neleri

çağrıştırdığı ve nelerin aklınızda kaldığı sorusuna verdikleri cevaplara göre reklam,
çocuklarda Kızılderililer ile beraber 3 boyutlu TV’yi çağrıştırmaktadır. Ayrıca reklamın
gerçeklikten uzak oluşu ve inandırıcı olmaması, çocukların reklamla ilgili akıllarında
kalan unsurlardandır.
Önceki sorularda çocukların reklamla ilgili olarak mantıksal açıdan
değerlendirmeleri, onuncu soruda hepsinin ortak bir şekilde reklam filminin
mantığının olmasının gerekliliğini vurgulamalarını açıklamaktadır.
Çocuklara reklamda anlaşılmayan yönlerin olup olmadığı sorulduğunda,
mantıksal sorgulamalarla beraber ürünle ilgili anlaşılmayan yönlerin de sorgulandığı
görülmektedir. Reklamın, asıl amacı olan ürünün özeliklerini tanıtmak gerekirken
sadece bir özelliğin üzerinde çok durması, diğer özelliklerinden bahsetmemesi ortak
fikir olarak söylenebilir.
Görüşmeye katılan çocuklara seyrettiğiniz reklamda hoşunuza giden bir yön
var mı sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında çocuklar; reklamın mantıksız
oluşunu, reklamda Kızılderililerin, robotun ve aslanın yer almasını beğendiklerini ifade
etmektedir.
Reklamda şiddetin kullanılması çocuklar tarafından beğenilmeyen bir yön
olarak ortaya çıkmaktadır. Bu reklam filminde çocukların dikkatini çekmek için
aksiyon ve şiddet içerikli unsurların kullanılması, her ne kadar dikkat çekmek için bile
olsa çocuklar tarafından hoş karşılanmamaktadır.
Çocuklar, Vestel firmasının bu reklam filmiyle aile içerisinde çocukları
etkileyerek ürünün satın alınması için çocukların ebeveynlerine baskı yapmalarını
amaçladığını belirtmektedir.
Çocukların

reklamı

izledikten

sonra

Vestel

ile

ilgili

düşüncelerine

bakıldığında, ürün tanıtımı için aşırı ve biraz da şiddet içeren bir çaba içerisine
girdiğini ifade ettikleri söylenebilir.
Çocukların reklamda verilmek istenen vaatleri abartılı ve gerçek dışı
buldukları görülmektedir. Çocuklar tarafından neredeyse her soruda görülen
mantıksal yaklaşım burada da görülmektedir. Çocuklar reklam filmindeki vaatlerin
gerçekleşmeyeceği konusunda hem fikirdirler.
Çocukların, bu reklam filmini kendileri yapsalardı nasıl bir film yaparlardı
sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında, ürünün özelliklerini anlatan, kalıcı,
çelişkisiz,

gerçekçi

anlaşılmaktadır.

ve

şiddet

içermeyen

bir

reklam

filmi

yapabilecekleri
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Son yıllarda yaşanan toplumsal değişimler, birçok konu gibi toplumun temel
taşı olan aile içerisinde tüketim ve satın alma kararlarını da etkilemektedir. Aile
içerisinde ürün satın alma karar sürecinde çocukların etkisi giderek artmaktadır.
Firmalar pazarlama iletişimi konusunda çocuk ve genç tüketicileri hedef almaktadır.
Çocuklar sadece kendilerine yönelik ürünler için mesajlara maruz kalmamakta artık
ev halkı adına satın alınan ürünlerin mesajları da çocuklara yöneltilmeye
başlanmaktadır. Bu bağlamda araştırma, genel çocuk profilinden belirli özellikleriyle
ayrılan üstün yetenekli çocukların reklamın kavramsal boyutu ve reklam algısı
konusundaki bilgi düzeylerini ve kendilerine izletilen bir TV reklamını algılama
düzeylerini ölçmeye çalışmaktadır. Araştırma odak grup görüşmesi şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre çocuklar, reklam ile ilgili olarak
genellikle tanıtım ve kısa film kavramları üzerinde durmaktadır. Çocuklar reklamın
tanıtım işlevini vurgularken, görsel medya aracı olarak televizyon ile yoğun bir
etkileşim içerisinde olduklarından reklamı kısa film şeklinde tanımlamaktadırlar.
Reklamın bir bilgi kaynağı konusunda hem fikir olan çocuklar, uygulamada abartılı,
yanlış ve yanıltıcı reklam çalışmalarına dikkat çekmektedir. Reklamın varlığını
sorgularken, ürün/marka tanıtımının yanı sıra reklamın tüketiciyi ürüne çekme, satış
ve kâr amacıyla yapıldığını da belirtmektedirler. Reklamın özelde TV reklamlarının
inandırıcılığı konusunda genelde inandırıcı bulmadıklarını belirtmekle beraber
bildikleri/tanıdıkları markaların reklamlarını inandırıcı bulduklarını ifade etmişlerdir. Bu
durum, reklama konu olan ürün/markaların bilinirliğinin daha doğrusu tanınırlığının
reklamla değil reklam öncesinde diğer tutundurma araçlarıyla yapılabilirliğini işaret
etmektedir. Üstün yetenekli çocuklar etkili bir reklamın özelliklerini şu şekilde
sıralamaktadırlar: Etkili bir reklam; çok mantıklı olmalı, doğru ve dürüst olmalı, abartılı
olmamalı, tutarlı olmalı, amaç dışına çıkmamalı, çeşitli şekil ve müziklerle eğlenceli
hale getirilmeli ve ürün/markayı doğru bir şekilde uygun nesnelerle tanıtmalıdır.
Yapsalardı neyin reklamını yapmak isterlerdi sorusuna ise farklı bakış açılarıyla ama
haklı sebeplerle farklı ürün/sektör seçimi yapmaktadırlar.
Araştırmanın ikinci bölümünde üstün yetenekli çocuklara Vestel firmasının
içerisinde çocuklara yönelik unsurlar barındıran ve konu itibariyle de çocukların
ilgisini çekebilecek şekilde hazırlanan “Vestel 3D LED TV” ürün reklamı izletilmiş ve
bu reklam filmini değerlendirmeleri istenmiştir. Reklamı doğru anlayıp anlamadıklarını
öğrenebilmek için çocuklara reklamın neyi anlattığı sorulmuş ve çocukların
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cevaplarından reklamda verilmek istenen “izlenilen programı yaşıyormuş gibi
hissetme” mesajını doğru anladıkları fark edilmiştir. Bu açıdan reklamın başarılı
olduğu söylenebilir. Diğer sorularla ilgili değerlendirmelere bakıldığında şu sonuçları
çıkarmak mümkündür:


Araştırmaya katılan çocukların, reklam filminde izleyicinin dikkatini
çekmek için kurgulanan unsurları fark ettikleri görülmektedir. Reklamın,
içerdiği unsurlarla ve temasıyla çocukların dikkatini çekmeyi başardığı
söylenebilir.



Reklamın çocuklar üzerindeki çağrışımlarına bakıldığı zaman çocuklar
kendi ilgi alanlarıyla paralel olarak reklamdan etkilenmişlerdir. Ancak
reklam çalışmalarının kurgusal süreçlerinde çocukların mantıksal bir
yapı aradıkları da ifade edilebilir.



Sorularda alınan yanıtların toplamına bakıldığında çocukların söz
konusu reklamı mantıktan yoksun, abartılı ve asıl amacından sapmış
olarak gördükleri söylenebilir. Çocuklar, reklamın dikkat çekici yönünü
belirtmekle beraber reklamın ürünle ilgili belirli konulara odaklandığını ve
ürünün tüm özelliklerini anlatmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca çocuklar
reklam filminde şiddet içeren ve gerçek dışı olaylar geçtiğini, kendileri bu
filmi yapsalardı çelişki, şiddet ve abartı içermeyen, daha gerçekçi, iz
bırakan ve televizyonun tüm özelliklerini anlatan bir film olabileceğini
belirtmektedir.

Televizyon reklamlarında çocuklara; birey olduklarını, kendi kararlarını
kendileri verebileceklerini, en iyisinin ve en güzelinin en son çıkan ürün olduğunu ve
arkadaşları arasında havalı ve popüler görünmek istiyorlarsa o ürünü kullanmaları
gerektiği şeklinde telkinler verilmektedir.
Burada belirtilmesi gereken bir başka nokta da çocukları reklam ve
pazarlama çabaları açısından hedef alan firmaların çok dikkatli davranmaları
gerektiği konusudur. Çocukların aile içerisindeki etkileri göz önüne alındığında
çocukları olumlu açıdan etkilemek büyük faydalar sağlayabilecekken olumsuz
etkilenmeleri de geleceğin yetişkinleri olmaları dolayısıyla olumsuz firma imajı algısı
açısından kötü sonuçlar doğurabilir.
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Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi olarak odak grup görüşme yöntemi
seçilmiştir. Diğer nitel araştırma yöntemlerinden derin görüşme yöntemi veya farklı bir
yöntem seçilirse daha farklı sonuçlara ulaşılabilir. Ayrıca bu araştırma, belirgin bir
grup olarak üstün yetenekli çocuklar üzerinde uygulanmıştır. Farklı çocuk grupları
seçilerek uygulandığında daha farklı sonuçlara ulaşılabilir. Yine seçilen TV reklamı
değiştirilerek çocukların algılamaları ölçülebilir.
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ÖZET
21.yy’da; gelişen iletişim kanalları, azalan doğal kaynaklar ve kirlenen çevre
gibi faktörlerin etkisiyle tüketicilerin toplumsal konulara daha duyarlı hale geldikleri,
çevre bilinçlerinin arttığı, marka tercihlerinde doğaya ve insanlığa fayda sağlama ya
da zarar vermeme kriterlerlerini daha fazla önemsedikleri görülmektedir. Değişen
kişisel değerler ve yaşam biçimleri tüketim alışkanlıklarını etkiler hale gelmiştir.
Bugünün tüketicileri; çevre kirliliği, doğal yaşamın tahrip edilmesi, ürünlerin çevreye
ve insan sağlığına duyarlı üretilmeme ihtimali gibi yeni kaygılar ve korkular
taşımaktadırlar. Bu araştırmada amaç; çevreci paradigma, algılanan çevresel
sorumluluk, çevre korumada kişisel imaj kaygısı ve sağlık bilincinin, yeşil satın alma
davranışına etkisinin incelenmesidir. 576 tamamlanmış anket formu (cevaplama
oranı %80) ile toplanan verilere çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Kolayda
örnekleme yöntemiyle seçilmiş cevaplayıcılar soruları Mart-Mayıs 2012 tarihleri
arasında cevaplamışlardır. Araştırmanın sonucunda çevreci paradigmanın iki
boyutundan biri olan insan merkezlilik ile algılanan çevresel sorumluluktaki bireysel
sorumluluk ve çevresel sorumluluk düzeyi boyutlarının sağlık bilinci değişkeni ile
beraber yeşil satın alma davranışını anlamlı bir biçimde açıkladıkları görülmüştür.
Araştırma modelinin içerdiği değişkenlerden kişisel imaj kaygısı değişkeninin yeşil
satın alma davranışı üzerindeki etkisi bakımından Türkiye’deki çalışmalarda ilk defa
araştırılmış olması ve daha önceki yeşil pazarlama araştırmalarında bugüne kadar bir
arada değerlendirilmemiş değişkenlerin birlikte etkilerinin ilk defa bu çalışmada
araştırılmış olması, çalışmanın literatüre önemli katkıları olarak düşünülmüştür.
Anahtar kelimeler: çevreci paradigma, algılanan çevresel sorumluluk, sağlık
bilinci, yeşil satın alma davranışı
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A RESEARCH REGARDING THE EFFECTS OF
ENVIRONMENTAL PARADIGM, RESPONSIBILITY,
CONCERN FOR SELF IMAGE AND HEALTH
CONSCIOUSNESS ON GREEN PURCHASING BEHAVIOUR
ABSTRACT
In the 21st century, due to the improvement in communication capabilitis
decreasing natural resources and environmental pollution, it is observed that
consumers become more sensitive to social issues. In addition their environmental
consciousness is increasing and in their brand preferences, they give more emphasis
on protecting or not harming the nature. Changing personal values and life styles
have already started to effect consumer behavior. Today’s consumers have different
concerns such as; environmental pollution, destruction of nature, the possibility of
environmentally and socially irresponsible manufacturing. The aim of the research is
to analyze the effect of environmental paradigm, perceived environmental
responsibility, concern for self image in environmental protection and health
consciousness factors on green buying behavior. Multiple Regression is applied to a
sample of 576 completed questionnaires (response rate 80%). The respondents were
selected between March-May 2012 using Convenience Sampling Technique. As a
result, it is seen that one of the ecological paradigm dimensions; "being human
focused", with the following dimensions of "health consciousness" and "the perceived
environmental responsibility dimensions "individual responsibility" and "environmental
responsibility" predict the green purchasing behaviour at significant level. One of the
originalities of this research is that the effect of one of the independent variables of
the model- "concern for self image" - is analysez in order to see its effect on green
purchasing behaviour four the first time in Turkey. Second originality of the research
is that in green marketing research, this is also the first time that the effects of these
independent variables are used together to predict their effects on green purchasing
behaviour. In conclusion, it is considered that this research has significant
contributions to the green marketing literature in Turkish.
Keywords: new ecological paradigm, perceived environmental responsibility,
health consciousness, green purchasing behaviour
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GİRİŞ
1960’larda modern çevrecilik dalgası, Amerika’da çevreci gruplarla ve bir
grup tüketiciyle başlamış ve o günden bu yana, özellikle gelişmiş ülkelerde, çevrenin
ve insanların geleceği ile ilgili endişeler hızla artmıştır. Toplumsal ve çevresel
endişelerin etkisiyle ortaya çıkan yeşil pazarlama kavramı ise ilk olarak AMA
(Amerikan Pazarlama Derneği) tarafından 1975'te tartışılmaya başlanmıştır.
Çevre sorunları konusundaki duyarlılığın artması, tüketim alışkanlıklarını da
etkiler hale gelmiştir. Zinkhan ve Carlson (1995), Tüketicilerin sadece satın alma ve
tüketimle

ilgilenmediklerini,

üretim

sürecinin

ayrıntılarını

ve

atıkların

değerlendirilmesini de yakından takip ettiklerini ileri sürmektedir. Artık tüketiciler
hangi firmanın ürünlerini alacaklarına, hangisine yatırım yapacaklarına ya da
hangisinde çalışacaklarına karar vermek için bir firmanın sosyal ve çevre ile ilgili
sorumlulukları konusunda ne yaptığını bilmek istemektedirler. (Kotler ve Keller, 2006)
Bu gelişmeler, yeşil satın alma ve ekolojik davranışları etkileyen unsurlara yönelik
çalışmaların sayısını da hızla artırmıştır. Bu çalışmada da, çevreci paradigma,
algılanan çevresel sorumluluk, çevre korumada kişisel imaj kaygısı ve sağlık bilincinin
yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

1. Literatür İncelemesi
Çevreci Paradigma
Çevreci dünya görüşüne vurgu yapan çalışmalarda yer verilen kavramlardan
biri de paradigmadır. Kültür ve kültürün bir alt boyutu olan değerler, tüketici
davranışlarıyla yakın ilişki içinde olan paradigmanın şekillenmesine önemli bir rol
oynamaktadır.
Paradigma kavramı, 1970’li yıllarda, bilimsel alanda çok popülerdi, ancak
sosyal paradigma, ya da dünya görüşü yeni bir kavramdı. (Dunlap, 2008). Pirages ve
Ehrlich (1974), Amerika’da maddi bolluk, büyüme, bilim ve teknolojinin faydaları gibi
konuları destekleyen, doğayı ise bu gelişmelere boyun eğmesi gereken bir unsur
olarak gören “dominant sosyal paradigma” nın (DSP), çevreci akımın gelişmesiyle
birlikte sosyal gerçekleri yansıtma konusunda yetersiz kaldığını savunmuştur.
Literatüre, “Yeni Çevreci Paradigma”(NEP) kavramını kazandıran Dunlap ve
Van Liere,

ekolojik sorunların önemli bir kısmının geleneksel değer, tutum ve
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inançlarla ilişkili olduğu, bunun DSP’den kaynaklandığı ve çevresel bir felaketin
önüne geçmek için bu paradigmanın yerini daha gerçekçi bir dünya görüşüne
bırakması gerektiği konusundaki yaklaşımlara değinmişler ve yeni dünya görüşünü
yansıtan NEP’i, DSP’ye alternatif olarak önermişlerdir. (Dunlap ve Van Liere, 1978)
Çağdaş çevreci düşünce ve değerleri yansıtan NEP, özellikle doğanın dengesi,
büyümenin sınırları ve doğal süreçlere müdahalenin sınırları gibi konulara
odaklanmaktadır. (Taşkın, 2009) Dunlap’a göre günümüz insanı, ekolojik gerçeklere
çok farklı yaklaşan iki taraflı bir paradigma savaşının ortasındadır. (Dunlap, 2008) .
NEP birçok farklı ülkede kullanılmış ve bu değişkenin çevre ile ilgili diğer
değişkenlerle ilişkisine yönelik farklı bulgular elde edilmiştir. Shultz’un 14 ülkede
yürüttüğü çalışma, NEP ve ekosentrik değerler arasında pozitif bir ilişki olduğunu
ortaya koymuştur (Schultz, 2000). Uyum, kolektivizm ve entelektüel ve duygusal
özerkliğe değer veren ülkelerde NEP skorları daha yüksekken, muhafazakar ve
materyalist değerlerin hakim olduğu ülkelerde daha düşüktür.

Algılanan çevresel sorumluluk
Bireyin algıladığı çevresel sorumluluk düzeyi, bu kişinin doğal çevre
hakkında ne kadar sorumluluk hissettiğini tahmin edebilme sürecinde gelecek
vadeden en önemli değişkenlerden biridir. Yapılan bazı çalışmalar bu sonucun
doğruluğunu onaylayıcı sonuçlara ulaşmıştır (Manzo and Weinstein, 1987, Kals,
1996).
Kişilerin kendilerinde algıladığı çevresel sorumluluğun düzeyi, doğal sürecine
uygun olarak, çevre konusundaki bilgi, endişe ve farkındalık seviyelerine bağlıdır.
Özellikle bilgili olma ve farkındalık değişkenleri önemli çalışmaların konusu olmuştur.
Tarrant, Bright ve Cordel (1997) çevre konusundaki bilgi seviyesinin değerler ve
davranışlar üzerindeki etkisini araştırmıştır. Başka bir çalışmada, Hines (1986)
kurduğu model ile, çevresel açıdan sorumluluk duyulan davranışların, bilişsel bilgi ve
bilişsel yetenekler ile olan ilişkisini incelemiştir. Yine benzer bir çalışmada ise
çevresel bilgi ve farkındalık düzeyi gibi bilişsel faktörlerin bu konulardaki ahlaki
normları ve sonrasında ise çevresel açıdan sorumluluk duyulan davranışları nasıl
etkilediği araştırılmıştır (Bamberg ve Moser, 2007).
Bu çerçeveden bakıldığında çevresel sorumluluğu yüksek seviyede
duyumsayan bireylerin doğal çevreye duyarlı satın almalar gerçekleştirmesi ve
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ekolojik davranışlar sergilemesi de, bu konuda düşük seviyede algılamaya sahip
bireylere göre daha olasıdır. Nitekim, algılanan çevresel sorumluluğun yeşil satın
alma üzerindeki etkisini araştıran bir çalışmaya göre, bu konuda duyulan sorumluluk
seviyesinin söz konusu satın almalar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya
çıkmıştır (Lee, 2008). Aynı şekilde duyumsanan sorumluluk düzeyinin ekolojik
davranışlar üzerinde oldukça anlamlı bir etkiye sahip olduğu da teyit edilmiştir
(Kaiser, 1999)

Çevre korumada kişisel imaj kaygısı
Satın alınan ürünün imajı ile kişisel imaj arasındaki ilişkiye dikkat çeken
çalışmalar yeşil satın alma davranışını harekete geçiren dinamikler açısından
önemlidir. Literatürde kişisel imaj ve tüketici davranışları arasındaki ilişkinin
incelendiği çok sayıda çalışma yer almaktadır. Kişisel imaj fikri - kişilerin nasıl biri
olduklarına ve kendilerini nasıl gördüklerine ilişkin görüşleri - ve bu imajın kişinin
davranışlarıyla ilişkisi ilk olarak 1920’de Emile Coue tarafından ortaya koyulmuş ve
1960’lı yıllarda bir plastik cerrah olan Maxwell Maltz tarafından popülerleştirilmiştir.
(Hodges, 1990). Levy (1959)

sembollerin tüketici üzerindeki etkisini ele aldığı

çalışmasında, kişisel imaj ve satın alınan ürünün imajı arasındaki uyumun önemine
dikkat çekmiştir. Wright ve diğerleri (1992), bir bireyin herhangi bir ürünü almadan
önce, bu satın almayla ilişkili imajın kendi imajına uygunluğunu değerlendirdiğini,
Sirgy, tüketicinin kişisel imajıyla, ürünün ideal alıcısının imajı arasındaki uyum
arttıkça, ürünü satın alma eğiliminin de arttığını (Sirgy, 1986) ve tüketicinin olumlu bir
imaja sahip olmak ya da ideal gördüğü bir imaja yaklaşarak kendini geliştirmek için
olumlu görülen bir ürünü alma konusunda motive olacağını belirtmiştir (Sirgy, 1982).
Kişisel imajın spesifik olarak yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkisini ele
alan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. Hong Kong’da yapılan yeşil pazarlama ile ilgili bir
çalışma, ergenlik çağındaki kişilerin yeşil satın alma davranışını tahmin etmede
sırasıyla sosyal etki, cevreyle ilgili kaygılar, çevre korumada kişisel imaj kaygısı ve
algılanan çevresel sorumluluk gibi değişkenlerin etkili olduğunu ortaya koymuştur.
(Lee, 2008). Baker ve Ozaki de (2008), tüketicilerin çevreci ürün satın alma kararını
irdeledikleri çalışmada, çevreci kişisel imajın, yeşil satın alma davranışını etkilediğine
dikkat çekmiştir. Manetti ve arkadaşlarının (2004) İtalya’da yürüttükleri çalışma ise,
çevresel sorumlulukla ilişkili bir kişisel imajın geri dönüşüme katılımla anlamlı bir ilişki
içinde olduğunu ortaya koymuştur. Ancak Malezya’da yetişkinler arasında yapılan

282
araştırmada, kişisel imajın yeşil satın alma davranışı üzerinde önemli bir etkisi
olmadığı görülmüştür. (Wahid ve diğerleri, 2011) Shaffer (1994) ergenlik dönemini
karakteristik olarak güçlü kimlik arayışının, onay ve kabul ihtiyacının, kendine
odaklılığın ve ahlaki ideallerin öne çıktığı bir dönem olarak tanımlamıştır. Sirgy ise
(1986) çevreyle dost kişinin, diğer kişilere olumlu bir imaj yansıtabileceğine, bunun da
özellikle kimlik ve onay arayışında olan ergenler için motive edici olabileceğine
değinmiştir. Bu görüşler, kişisel imajın yeşil satın alma davranışı üzerindeki etkisinin
yaşa göre farklılık göstermesini açıklar niteliktedir.

Sağlık Bilinci
Sağlık bilinci; sağlık konusunda harekete geçmeye hazır olma durumudur
(Becker ve diğ, 1977). Sağlık bilincine sahip tüketiciler, kendi sağlık durumlarının
farkındadır, sağlıklarını korumak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve sağlıklı davranışlar
sergileyerek hastalıkları önlemek için motive olmuşlardır (Gould, 1988; Plank and
Gould, 1990; Kraft ve Goodell, 1993; Newsom ve diğ, 2005). Bu tür bireyler doğru
beslenme ve bedensel egzersiz konularının farkındadır ve bunlarla ilgilenme
eğilimindedirler (Kraft ve Goodell, 1993). Araştırmalar, sağlık bilincinin organik
gıdalara olan tutum, niyet ve davranışları açıklamada en önemli faktör olduğunu
göstermektedir (Tregear ve diğ, 1994; Wandel ve Bugge, 1997; Zanoli ve Naspetti,
2002; Magnusson ve diğ, 2003; Baker ve diğ, 2004; Padel ve Foster, 2005) aktaran:
(Michaelidou ve diğ, 2008). Benzer şekilde, organik ürün satın alma kararında önemli
rol oynayan faktörler bu ürünlerin sağlıklı (Tarkiainen ve diğ, 2005) ve çevreye duyarlı
olarak algılanmalarıdır (Chen, 2007). Sağlık kaygısı çevreden önde gelmekte
(Tregear ve diğ, 1994; Wandel ve Bugge, 1997) ve insan merkezli (bireye veya aileye
yarar sağlayan) olarak değerlendirilmekte, çevre kaygısı ise daha çok özgecil
(bireyden çok topluma yarar sağlayan) olarak görülmektedir (Mondelaers ve diğ,
2009).
İnsanların sağlıkla ilgili mesajları kişisel olarak anlamlı bulmaları sağlık bilinci
oluşturmada önemli bir faktördür. Kişisel ilgi alanına giren konulara daha fazla dikkat
gösterilir, argümanlar üzerine düşünülür ve fikir geliştirilir. Bu açıdan bakıldığında,
sağlık bilinci - birinin sağlığına dikkat etme eğilimi - kişinin sağlık mesajlarına ne
derece dikkat ettiğiyle ilişkilidir. Yüksek seviyede sağlık bilincine sahip bireylerin daha
sağlıklı yaşam biçimleri olduğuna dair ipuçları mevcuttur. Örneğin, Gould’a göre
sağlık bilinci vitamin almak ve yüksek kalorili gıdalardan uzak durmak ile pozitif yönde
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ilişkiliyken, egzersiz ve koşu ile ilişkili değildir. Jayanti ve Burns, sağlık bilinci ve
önleyici sağlık davranışları arasında pozitif ilişki olduğunu belirtmektedir. Gould ise,
yüksek sağlık bilincine sahip bireylerin sağlık, sağlık dergileri ve içindekiler etiketleri
hakkında düşük sağlık bilincine sahip olanlara göre daha fazla konuştuklarını
belirtmektedir (Iversen ve Kraft, 2006). Öte yandan, sağlıklı davranışın birincil nedeni
olarak sağlıkla ilgili motivasyon gösterilmektedir (Newsome ve diğ, 2005).

Yeşil satın alma davranışı
Sürdürülebilir ürünlerin ve sürdürülebilir tüketim davranışı gösteren pazar
bölümlerinin sayısında artış gözlenmektedir. Sürdürülebilir tüketim; temel ihtiyaçları
karşılayan ürünlerin kullanımı ve daha iyi yaşam kalitesi sağlarken, doğal kaynakların
ve toksik malzemelerin kullanımını minimize eden, bir anlamda gelecek nesillerin
ihtiyaçlarını tehlikeye atmayan tüketimdir. Bazılarına göre ise sürdürülebilir tüketim;
yeşil ürünlerin tüketimi hatta yeşil tüketimdir (Ottman, 1993; Tanner and Kast, 2003;
Moisander, 2007) aktaran: (Black ve Cherrier, 2010). Öte yandan, sürdürülebilir ürün
tercihinde tüketicilerin sıklıkla çelişki yaşadığı araştırma bulguları dahilindedir. Bir
araştırma sonucuna göre, ABD’de tüketicilerin %80’i çevre korumanın satın alma
kararlarını etkilediğini belirtse de, sadece yarıdan biraz fazlası çevre dostu veya geri
dönüştürülmüş ürün satın aldığını ifade etmiştir (Gardyn, 2003). Kotler ve Keller’a
göre, satın alınan yeşil ürün sayısının artması, tüketicilerin yeşil olmayan ürünlere
olan sadakat alışkanlıklarını yıkacak, yeşil ürünleri deneme ve bu ürünlerin kaliteleri
hakkındaki

şüpheciliği

ortadan

kaldıracak

ve

yeşil

ürünlere

olan

tutumu

değiştirecektir (Kotler ve Keller, 2009).
Lee; Hong Kong’da yaşayan yetişkinlerin yeşil satın alma davranışlarını
etkileyen önemli faktörleri tespite yönelik araştırmasında; sosyal etkinin, bu grubun
yeşil satın alma davranışında birincil belirleyici olduğunu, ardından sırayla çevresel
kaygı, çevre korumada kişisel imaj kaygısı ve algılanan çevresel sorumluluğun
geldiğini belirtmiştir. Bu araştırma; Hong Kong’lu yetişkinlerin yeşil satın alma
davranışını harekete geçirmede duygusal ilgilenimin,

rasyonel

değerlendirmeye

göre daha etkili olduğunu ortaya koymuştur (Lee, 2008). Çabuk ve arkadaşlarının,
Adana’da altıyüz tüketici ile yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre ise kadın, evli,
genç, yüksek eğitim düzeyine ve hane gelirine sahip bireyler, daha fazla yeşil satın
alma davranışı göstermektedirler (Çabuk ve diğ, 2008). Şener ve Hazer ise,
sürdürülebilir tüketim davranışı açısından, tasarrufa yönelik çevresel davranışlara
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(çamaşır makinesini tam doldurmadan çalıştırmama, kullanmadığı zaman elektronik
aygıtları kapatma gibi) doğrudan çevre korunmasına yönelik davranışlara (geri
dönüşümlü ürünleri ayrı toplama, şampuan satın alırken çevreye zararı dikkate alma
gibi) göre daha fazla önem verildiğini ortaya koymuştur (Şener ve Hazer, 2008).
Öte yandan, çevreci tutumların ve çevreci davranışların insanların
değerleriyle ilişkili olduğu sıklıkla öne sürülmüş (Dunlap, Grieneeks, & Rokeach,
1983; Karp, 1996; Schultz & Zelezny, 1999; Stern, 2000) ve bir dizi araştırma ile
değerlerin çeşitli çevreci tutumları ve davranışları açıklamaya katkı sağladığı ortaya
konmuştur. Xiao ve McCright (2007) ise; eğitim ve siyasi yönelimin, çevresel kaygı ve
çevreci davranış üzerindeki en önemli değişkenler olduğunu öne sürmektedir. Yüksek
seviyede eğitimli bireyler daha fazla çevre kaygısı yaşamakta ve çevreye sorumlu
davranışlar sergilemektedir (Hines ve diğ, 1986/1987; Ostman & Parker, 1987; Scott
& Willits, 1994) aktaran: (Mobley ve diğ, 2010). Sosyo-demografik özelliklerin ve
kişilik özelliklerinin ise tüketicileri çevreci satın alma davranışına göre profillemede
sınırlı başarı gösterdiği görülmektedir (Schlegelmilch ve diğ, 1996). Pettit ve
Sheppard (1992), yeşil olmayan davranıştan yeşil davranışa geçişte tüketicilerin bazı
maliyetler ödemek zorunda kaldığını belirtmiştir. Yazarlara göre, bırakılan her bir
alışkanlık, faydanın yanında stres, farklı davranışları öğrenmek için zaman harcama
gibi maliyetleri ortaya çıkarmaktadır. Yeşil tüketim; yeşil için daha fazla ödeme, bazı
davranış değişiklikleri için efor harcama (şişe yıkama, plastikleri ayıklama, gazeteleri
bağlama,

depolama

vb.)

ve

ürün tüketimini

azaltma gibi

bazı

özverileri

gerektirmektedir (Çabuk ve diğ, 2008).

2. Araştırmanın modeli ve hipotezleri
Araştırmada; çevreci paradigma, algılanan çevresel sorumluluk, çevre
korumada kişisel imaj kaygısı ve sağlık bilincinin yeşil satın alma davranışına
etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır.
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Şekil.1 Araştırma Modeli

Yeni çevreci
paradigma

Algılanan
çevresel
sorumluluk

Çevre
korumada
kişisel imaj

Yeşil satın
alma davranışı

Sağlık bilinci

Literatür taraması ve araştırmanın amaçları doğrultusunda oluşturulan
hipotezler aşağıda yer almaktadır:
H1: Çevreci paradigma yeşil satın alma davranışını anlamlı derecede etkiler.
H2: Algılanan çevresel sorumluluk yeşil satın alma davranışını anlamlı
derecede etkiler.
H3: Çevre korumada kişisel imaj kaygısı yeşil satın alma davranışını anlamlı
derecede etkiler.
H4: Sağlık bilinci yeşil satın alma davranışını anlamlı derecede etkiler.
Çevreci paradigmayı ölçmek için (Dunlap, 2008) tarafından geliştirilmiş “Yeni
Çevreci Paradigma” (NEP) ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek farklı ülkelerde yapılan
birçok çalışmada yaygın olarak kullanılmış olsa da, bazı eleştiriler de almıştır. Bu
eleştirilerden biri de NEP’in çevreci davranışları tahmin etme konusunda zayıf
kaldığıdır. Ancak Dunlap (2008), NEP ölçeğinin davranışları tahmin etmede
kullanılacak bir araç olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamış ve çevreci
davranışları ölçmek isteyen araştırmacılara, NEP ölçeğini farklı değişkenlerle birlikte
kullanmalarını önermiştir. Bu noktadan hareketle, çalışmada, bağımlı değişken olan
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yeşil satın alma davranışı açıklamada, NEP’in yanı sıra üç farklı bağımsız değişken
daha kullanılmıştır. “Algılanan çevresel sorumluluk”, “çevre korumada kişisel imaj
kaygısı” ve “yeşil satın alma davranışına” yönelik ifadelerin oluşturulmasında Lee
(2008) tarafından yapılan çalışma, “sağlık bilinci” için ise, Tarkiainen ve Sundqvist
(2005) tarafından geliştirilen ölçek baz alınmıştır.
4. Yöntem
Sonuçlandırıcı türdeki araştırma kapsamında, İstanbul ilinde kolayda
örnekleme yöntemi ile belirlenen kitleye anket uygulanarak birincil veri toplanmış,
veriler SPSS 19.0 programı yardımıyla tanımlayıcı istatistik, faktör analizi, güvenilirlik
testi ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Toplamda doldurulan 718 anketin 576
adedi veri analizinde kullanılmıştır. Anket formu önce 50 kişilik küçük bir gruba
uygulanmış ve bu pilot uygulamadan elde edilen geri bildirimler ışığında bazı
düzeltmeler yapılarak son sekli verilmiştir. Veri toplama Mart-Nisan-Mayıs 2012
tarihlerinde gerçekleştirilmiş ve cevaplayıcılar soruları 5 aralıklı Likert tipi ölçek
üzerinden cevaplamışlardır. Anket soruları, farklı kaynaklarda kullanılan ölçeklerin
calışmanın amacına uygun olarak adapte edilmesiyle oluşturulmuştur.
5. Bulgular ve Yorumlar
Çalışmada toplanan veriler dört aşamada analiz edilmiştir. İlk olarak
toplanan verilerin tanımlayıcı istatistikleri raporlanmıştır. Daha sonra her bir ölçeğin
faktör analizi, faktörlerin güvenilirlik analizi, son olarak ise modeli test etmek için
regresyon analizi yapılmış ve sonuçlar raporlanmıştır.
Tanımlayıcı İstatistik
Ankete katılanların demografik profilini değerlendirebilmek için, cinsiyet, yaş,
medeni durum, eğitim durumu ve hane geliri sorulmuştur. Bu verilerden elde edilen
bilgilere göre katılımcıların %54’ü erkek, %46’sı kadındır. Yaş dağılımında ise 18-25
yaş arasındakilerin ağırlığı %39, 26-35 yaş arasındakilerin ağırlığı ise %28’dir. Bu
veriler cevaplayıcıların genç bir profili olduğuna dikkat çekmektedir. Medeni durum
değerlendirmesinde ise katılımcıların %62’sinin bekar olduğu görülmektedir. Ankete
katılanların yarısına yakını (%45) üniversite mezunudur. Hane gelirine bakıldığında
ise katılımcıların %35’lik bir bölümünün 5000TL ve üstü gelire sahip olduğu
görülmektedir.
Cinsiyet

Frekans (n)

Yüzde (%)

Kadın

311

54

Erkek

265

46
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Yaş

Frekans (n)

Yüzde (%)

18-25

225

39

26-35

159

28

36-49

146

25

50 ve üzeri

46

8

Medeni durum

Frekans (n)

Yüzde (%)

Evli

221

38

Bekar

355

62

Eğitim durumu

Frekans (n)

Yüzde (%)

Ortaokul

13

2

Lise

208

36

Üniversite

261

45

Lisansüstü

94

16

Frekans (n)

Yüzde (%)

500 TL ve altı

6

1

500-1000

23

4

1001-2000

69

12

2001-3000

121

21

3001-4000

86

15

4001-5000

69

12

5001 ve üzeri

202

35

Hane geliri

Faktör Analizi
Ölçeklere verilen yanıtların nasıl bir faktör dağılımı gösterdiğini tespit etmek
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Toplanan verilerin faktör analizine uygunluğunu
değerlendirmek için KMO örneklem uygunluğu testi gerçekleştirilmiştir. KMO
ölçütünün Yeni Çevreci Paradigma ölçeği için 0.702, algılanan çevresel sorumluluk
ölçeği için ise 0.683 düzeyinde kabul edilebilir olduğu saptanmıştır. Bartlett’s testinin
de her iki değişken için 0,05’den küçük olduğu, her bir değişken altındaki soruların
arasındaki ilişkinin 0’dan farklı ve anlamlı olduğu saptanmıştır. Analiz sonucu ortaya
çıkan faktörler ve faktör yükleri Tablo 2.de gösterilmiştir. Yapılan faktör analizinde,
faktör ağırlığı 0,50’nin altında olan değişkenler analiz dışı bırakılmıştır. Çevreci Paradigma
değişkeni için yapılan faktör analizi sonucu yaratılan faktörler Faktör 1: “insan merkezlilik”,
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Faktör 2: “doğa merkezlilik” olarak isimlendirilmiştir. Algılanan çevresel sorumluluk
değişkeninin faktör analizi sonucunda ise Faktör 1: “çevre korumada bireysel
sorumluluk”, Faktör 2: “çevresel sorumluluktan kaçınma”, Faktör 3: “çevresel
sorumluluk düzeyi” olarak belirlenmiştir. Diğer bağımsız değişkenlerin ölçekleri, KMO
ve Bartlett’s testine göre faktör analizine uygun olmakla birlikte, faktörlere
ayrılmamıştır.
Tablo 2: Çevreci Paradigma ve Algılanan Çevresel Sorumluluk Faktör Yükleri

Çevreci Paradigma

İnsan neslinin karşı karşıya kaldığı sözde ekolojik kriz çok fazla abartılmaktadır
İnsanlar doğaya hükmetmek üzere yaratılmıştır
Doğanın dengesi, modern endüstri toplumunun etkileriyle başa çıkacak kadar güçlüdür
İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevrede değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Eğer olaylar şu anki gibi gelişirse, çok yakında büyük bir ekolojik felaketle karşı karşıya kalacağız
Doğanın dengesi çok hassastır ve kolaylıkla bozulabilir
Dünyanın besleyebileceği insan sayısı konusunda sınıra yaklaşıyoruz

Faktörler
1 2
.797
.780
.705
.654
.840
.780
.672

Algılanan Çevresel Sorumluluk

Çevreyi koruma insanın kendisiyle başlar.
Çevreyi koruma konusunda sorumlu olmalıyım.
Küçüklüğümden beri çevre koruma konusunda sorumluluk alırım.
Çevre koruma çevre örgütlerinin işidir, benim değil.
Çevreyi koruma devletin işidir, benim değil.
Yaşadığınız şehirde çevre koruma için sorumluluk almaya ne derece isteklisiniz?
Yaşadığınız şehrin çevresini korumada ne kadar sorumluluğunuzun olduğunu düşünüyorsunuz?

Faktörler
1
2
.849
.842
.688
.918
.908

3

.867
.849

Değişkenlerin Güvenilirlik Analizleri
Faktör analizi sonrası değişkenlerin her biri için güvenilirlik analizi
hesaplanmış, değişkenin sorularıyla birlikte Tablo 3’te gösterilmiştir. Malhotra, 0 ve 1
arasında değişim gösteren Cronbach’s Alpha katsayısının 0,6 veya daha düşük
düzeyde olmasının genellikle yetersiz iç tutarlılık (internal consisteny) olduğunu
belirtmektedir (Malhotra, 2010, .319). Bu çalışmadaki değişkenlerin güvenilirlik
katsayıları 0,6’nın üzerindedir.
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Tablo 3: Değişkenlerin Güvenilirlik Katsayıları
Değişken

Güvenilirlik
Katsayısı

Sorular

.723

İnsan merkezlilik
İnsan neslinin karşı karşıya kaldığı sözde ekolojik kriz çok fazla abartılmaktadır
İnsanlar doğaya hükmetmek üzere yaratılmıştır
Doğanın dengesi, modern endüstri toplumunun etkileriyle başa çıkacak kadar güçlüdür
İnsanlar, ihtiyaçları doğrultusunda doğal çevrede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

.654

Doğa me rke zlilik
Eğer olaylar şu anki gibi gelişirse, çok yakında büyük bir ekolojik felaketle karşı karşıya kalacağız
Doğanın dengesi çok hassastır ve kolaylıkla bozulabilir
Dünyanın besleyebileceği insan sayısı konusunda sınıra yaklaşıyoruz
Çevrese l
korumada bireysel

.740
Çevreyi koruma insanın kendisiyle başlar.
Çevreyi koruma konusunda sorumlu olmalıyım.
Küçüklüğümden beri çevre koruma konusunda sorumluluk alırım.

Çevrese l
sorumluluktan
kaçınma

.844
Çevre koruma çevre örgütlerinin işidir, benim değil.
Çevreyi koruma devletin işidir, benim değil.

Çevrese l
sorumuluk düzeyi

.732
Yaşadığınız şehirde çevre koruma için sorumluluk almaya ne derece isteklisiniz?
Yaşadığınız şehrin çevresini korumada ne kadar sorumluluğunuzun olduğunu düşünüyorsunuz?

Çevre korumada
kişise l imaj kaygısı

.832
Çevre korumaya destek vermek beni sosyal olarak daha çekici kılıyor
Çevre korumaya destek vermek beni özel yapıyor
Eğer çevre korumayı desteklemezsem, çağdışı olarak algılanırım

Sağlık bilinci

.807
Sağlığımı garanti altına almak için yiyeceği dikkatli seçerim
Sağlık sorunlarını sıklıkla düşünürüm
Kendimi sağlık bilinci olan bir tüketici olarak görmekteyim

Yeşil satın alma
davranışı

.814
Ürün kaliteleri benzerse, çevre dostu ürünleri, diğer ürünlere tercih ederim
Çevre dostu ürünleri satın almayı tercih ederim
Çevre dostu ürünleri, diğer ürünlere göre daha pahalı olsalar da satın alırım

Regresyon Analizi Sonuçları
2

Tablo 4’de gösterilen model özetindeki R değerine bakıldığında, bağımsız
değişkenlerin (çevreci paradigma, algılanan çevresel sorumluluk, çevre korumada
kişisel imaj kaygısı ve sağlık bilinci), bağımlı değişkene (yeşil satın alma davranışı)
ait varyansı % 25 oranında açıkladığı anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle yeşil satın
alma davranışı % 25 oranında soz konusu değişkenlere bağlı olarak şekillenmektedir.
Tablo 4: Model Özeti
Model

R

R2

Düzeltilmiş R2

Tahmini Standart Hatası

1

,496

,246

,236

,855

Değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiki olarak anlamlı olup olmadığı ise
ANOVA tablosundan anlaşılmaktadır (Tablo 5). Model, p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.
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Tablo 5: Anova Tablosu
Model
1

Kareler

Serbestlik

Ortalama

toplamı

dereceesi

kare

Regresyon

124

7

17,737

Artık

379.841

520

,730

Toplam

504.000

527

F

Anlamlılık

24,282

,000

Tablo 6’da ilişkilerin anlamlılık düzeyleri yanında bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkeni ne derece etkilediği de gösterilmektedir.
Tablo 6: Katsayılar Tablosu

(Sabit)
İnsan merkezlilik
Doğa merkezlilik

B
-8.935
-.091
.051

Std. Hata
.37
.045
.042

Çevresel korumada bireysel sorumluluk
Çevresel sorumluluktan kaçınma
Çevresel sorumuluk düzeyi
Çevre korumada kişisel imaj kaygısı
Sağlık bilinci

.188
- .070
.260
.015
.231

.043
.044
.042
.043
.042

-.089
.050

t
.000
-2.022
1.217

Sig.
(Anlamlılık)
1.000
.044
.224

.183
-.067
.252
.015
.228

4.406
-1.585
6.123
.361
5.547

.000
.114
.000
.718
.000

Beta

Tablo 6 incelendiğinde, faktör analizi sonucunda; iki boyuta ayrılan çevreci
paradigmanın insan merkezlilik boyutunun, üç boyuta ayrılan algılanan çevresel
sorumluluk değişkeninin çevresel korumada bireysel sorumluluk, çevresel sorumluluk
düzeyi boyutlarının ve sağlık bilinci değişkeninin yeşil satın alma üzerinde anlamlı
etkilere sahip olduğu görülmüştür.
Bununla birlike, çevreci paradigmanın doğa merkezlilik boyutunun ve
algılanan çevreci sorumluluğun, çevresel sorumluluktan kaçınma boyutunun ve
çevresel korumada kişisel imaj kaygısı değişkeninin yeşil satın alma bağımlı
değişkeni üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.
Yukarıda bahsedilen, bağımlı değişken üzerinde anlamsız etkilere sahip
değişkenlerin, korelasyon tablosu incelendiğinde, diğer bazı bağımsız değişkenler ile
anlamlı korelasyon ilişkisi içerisinde oldukları görülmekte ve bu çalışmanın bağımsız
değişkeni üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmamalarının sebebinin bu olduğu
düşünülmektedir. Söz konusu durum, bağımsız değişkenlerin kendi aralarında
anlamlı bir ilişki paylaştıklarını ve belki de çalışmanın başında düşünülen araştırma
modelinin içerisinde bağımlı değişkeni açıklamak üzere bir takım ara değişken
etkilerinin varolduğunu düşündürmektedir. Bahsi geçen ilişkiler bundan sonraki
çalışmaların araştırma sorusu olmaya adaydır.
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6. Sonuç ve Öneriler
Son yıllarda, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerdeki refah artışı, geçmiş
yıllarda sadece yüksek gelir seviyesindeki tüketicilerde beliren sağlıklı tüketim ve
çevre bilinci anlayışının toplumların çoğunluğunu oluşturan orta gelir seviyesindeki
tüketicilere doğru da yayılmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu tüm
tüketicilerin her türlü ürün tüketimlerinde gerek çevreye gerekse insan sağlığına
duyarlı ürünleri tercih etme oranları giderek yükselmektedir.
Bu bağlamda, kısaca yeşil ürünler olarak adlandırılan pazarlanabilir her türlü
ürüne yönelik örgüt teveccühleri de giderek artan oranda popülerlik kazanmaktadır.
Literatürde sürdürülebilirlik başlığının altında konumlandırılan yeşil pazarlama
kavramı da bu ürünlerin üretilme sürecindeki tüm aşamalarda çevre ve insan sağlığı
boyutlarının dikkate alınması anlayışını kapsamaktadır.
Bu çalışmada da yeşil satın alma davranışı üzerinde etkisi olduğu varsayılan
bir takım değişkenler incelenmiştir.
İncelenen

değişkenlerden

çevreci

paradigma

(NEP)

değişkeninin

araştırmada iki boyuta ayrılan değişkenlerinden insan odaklılığın yeşil satın alma
üzerinde küçük bir miktarda da olsa negatif bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu bulgunun, doğa-insan ilişkisinde insanı merkeze koyan anlayışla uyumlu olması
sonucu şaşırtıcı olmaktan çıkarmıştır. Yine aynı değişkenin bir başka boyutu olan
doğa odaklılığın bağımlı değişken üzerinde anlamsız bir etkiye sahip olduğu
sonucuna ulaşılması, NEP değişkeninin bir çok ülkede farklı sonuçlara ulaşmasından
ve ilgili değişkenin bağımlı değişken üzerinde doğrudan değil de, belki bir ara
değişken etkisine sahip olarak dolaylı bir etki de bulunmasından kaynaklandığı
düşüncelerini güçlendirmektedir.
Diğer yandan bireylerin çevresel korumada kendilerini sorumlu hissetmeleri
ile bu bireylerin çevresel sorumluluk düzeyleri yeşil satın alma davranışı üzerinde
oldukça anlamlı sonuçlara yol açmaktadır. Bu sonuca göre, yeşil pazarlama
uygulayan örgütlerin tüketicilerini bölümlere ayırırken göz önüne almaları gereken
esas grubun söz konusu iki özelliğe sahip gruplar olduğu söylenebilir. Çevresel
sorumluluktan kaçınma ve çevre korumada kişisel imaj kaygısı değişkenlerinin yeşil
satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna
ulaşılmasının, çalışmanın yukarıdaki bölümlerinde belirtilen bağımsız değişkenler
arası

ilişkilerden

yani

modelin

ara

değişken

etkilerine

sahip

olmasından

kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca kişisel imaj etkisinin anlamsız sonuçlar
doğurmasında, Türkiye’deki çevre koruma kültürünün kimlikler arasında bir ayırt edici
özellik olarak görülmemesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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Son olarak tüketicilerdeki sağlık bilincinin yeşil satın alma üzerinde anlamlı
bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılması, araştırmanın başlangıcında ortaya atılan
hipotezler ile uyumlu bir sonuç doğurmuş ve literatürdeki çalışmaları destekleyici bir
yapı sergilemiştir.
Araştırmanın kısıtları arasında, yüksek gelir seviyesine sahip tüketicilerin
%35 gibi bir çoğunluğu oluşturması ve bu ortalamanın genel Türkiye ortalamasını
yansıtmaması ve ayrıca araştırmanın birkaç yerinde belirtildiği gibi bağımsız
değişkenler arası korelasyondan kaynaklanan ara değişken ilişkisi ihtimaline bağlı
olarak bağımsız değişken üzerinde anlamsız etkiye sahip olduğu ortaya çıkan
değişkenlerin, ileriki çalışmalarda yeni modeller ile test edilmesi gerekliliği sayılabilir.
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ÖZET
Çalışmada, çevreye en az zararı veren ürünlerin satın alımının tercih
edilmesinin yanı sıra, etik davranışı da destekleyen tüketim biçimi olarak tanımlanan
sürdürülebilir tüketim tanımından yola çıkılarak, tüketici davranışlarına daha
bütünlükçü bir bakış açısı ile yaklaşma amacı ile, tüketicilerin etik algıları ve çevreci
tüketim alışkanlıklarının birlikte incelenmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede
çalışmada, tüketicilerin çevreci ve etik satın alma alışkanlıkları üzerinde etkili olan
faktörler, tüketicilerin farkındalık düzeyleri ile, sürdürülebilir tüketime engel olabilecek
unsurlar incelenmektedir. Çalışma, aynı zamanda ulusal farklılıkları da ortaya
koymayı amaçlayan keşifsel bir çalışmadır. Kullanılan veri, toplamda 48 Amerikan ve
Türk tüketici ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanılarak
toplanmıştır. Sonuçlar, her iki ülke katılımcılarının da çevreci tüketimin, etik satın
alma davranışının bir parçası olarak algılandığını, ancak tüketicilerin sözkonusu algı
ve tutumlarını davranışa dönüştürmediklerini göstermektedir.
Sonuçlar ayrıca Amerikan tüketicilerin, Türk tüketicilere göre daha uzun
süredir çevreci tüketim bilincine sahip olduğunu göstermektedir. Her iki ülke
katılımcıları da, etik sorumluluk bilincine sahip ve firmaların etik davranışlarına ilişkin
bilgilerini satın alma ve aynı zamanda boykot davranışına dönüştürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tüketim, tüketici etiği, çevreci satın alma,
Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri.
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ABSTRACT
Based on the definition of “sustainable consumption”; which indicates
preferring products that do the least damage to the environment, as well as those
that support ethical behavior, this study refers and combines ethical and green issues
to get a more holistic understanding of consumers’ practices. The authors examine
the influences, awareness, and barriers of green and ethical purchases of consumers
in an exploratory and cross national base. Semi-structured, in-depth interview was
carried out with 48 American and Turkish consumers. Results revealed that both
Turkish and American consumers perceive greenness is a part of ethical behavior,
but they have some difficulties to turn this attitude into behavior. American
consumers are aware of green issues for a much longer time than Turkish
consumers. Both countries have a strong sense of moral responsibility and convert
their knowledge of corporate ethics into ethical purchase as well as boycott behavior.
Practical implications are discussed at the end of the paper.
Key Words: Sustainable consumption, consumer ethics, green purchase,
Turkey, The USA.
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Çalışmanın Amacı: Bu çalışmada, sürdürülebilir tüketim (ST) tanımından
yola çıkılarak ve tüketici davranışlarına daha bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşma
amacı ile, tüketicilerin etik algıları ve çevreci tüketim alışkanlıklarının birlikte
incelenmesi hedeflenmektedir.
Çalışmanın Önemi: Geçtiğimiz yıllarda, sürdürülebilir tüketim konusunda
tüketici ilgisi ve farkındalığı bütün dünya genelinde güçlü bir biçimde artmıştır. Bunun
sonucunda, ST’nin iki önemli oyuncusu olarak etik ve çevreci ürün tüketiminin
etmenlerinin ve sonuçlarının incelenmesi tüketici davranışları literatürünün önemli
araştırma alanlarından biri olmuştur. Buna rağmen, tüketici etiği ve çevreci satın
alıma konuları tüketici davranışları literatürü içerisinde yeterli yere sahip olamamıştır.
Dolayısıyla, bu çalışma tüketici etiği ve çevreci satın almayı birbirine bağlayarak
tüketici satın alma davranışını daha bütüncül bir yaklaşımla ele almaya çalışmaktadır.
Buna ek olarak, sürdürülebilir tüketim bilincini karşılaştırmalı ve detaylı bir şekilde
açıklamak adına, gelişmekte olan doğu (örn. Türkiye) ve gelişmiş batı (örn. Amerika
Birleşik Devletleri) pazarlarını temsilen iki farklı ülke karşılaştırılmıştır.
Yöntem: Toplamda 24 Türk ve 24 Amerikalı olmak üzere 48 tüketici ile yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sorularına
yönelik olarak görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formunun ilk bölümünde
çevreci konularda farkındalık, çevreci ürün tüketimi, bilgi kaynakları ve çevreci
davranışların karşısında yer alan engellere ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci
bölümde ise, etik konulara ilişkin farkındalığına, bilgi kaynaklarına ve tüketicilerin
firmaların etik davranışlarına ilişkin verdikleri tepkileri ölçmeye yönelik sorular
bulunmaktadır. Görüşme yöntemi ile elde edilen bulguların yorumlanması
aşamasında, Wagner’in (1997) kantitatif araştırma süreci takip edilmiştir. Buna göre,
her bir görüşmede kaydedilen işitsel bantlar deşifre edilmiştir. Bu işlemler sonucunda
deşifre metinler elde edilmiştir. Analizin ikinci aşamasında çeviri metinler üzerinde
düzeltmeler yapılmış, konuşma dilinden yazı diline göre yeniden düzenlenmiştir. Bir
sonraki aşamada ise, görüşme sırasında yapılan konuşmaların kimler tarafından
yapıldığı saptanmıştır. Daha sonra herbir görüşmenin metinleri büyük bir dikkatle
okunmuş, gündem maddeleri hakkında katılımcıların verdiği yanıtlar, tartışmalar
sırasında konuyla doğrudan ilişkisi olmayan konuşmalardan ayıklanarak altları
çizilmiştir. Birbirinden farklı olan görüşler gruplara ayrılarak sınıflandırılmış ve her bir
görüşü dile getiren kişi sayısı saptanarak kaydedilmiştir. Bu gruplamalar sonucunda
ana eğilimler belirlenmiştir. Elde edilen veriler bu aşamada bir kez daha incelenerek
ortak veya farklı eğilimler bir liste halinde çıkarılmıştır.
Bulgular ve Sonuç: Çevreci ve etik tüketici davranışları hakkında anlamlı
bir bakış açısı yakalamak adına bu keşifsel çalışma ülkeler arası bir odak
sunmaktadır. Öncelikle, iki ülkedeki genel sonuçlar tüketicilerin çevreci satın almanın
etik davranışın bir parçası olduğuna inandığını göstermektedir. Özellikle Türk
katılımcıların büyük çoğunluğu çevreci tüketici olmanın etik bir tüketici olmak ile aynı
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olduğunu düşünmektedir. Ancak, çevreci tüketici olma süresinin uzunluğu ülkeden
ülkeye fark eden bir unsur olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, çevreci konular
hakkındaki bilinçlilik düzeyi Amerikalı tüketiciler için Türk tüketicilerden daha
belirgindir. Aynı zamanda çalışmanın sonuçları, Türk tüketicilerin çevreci konular
hakkında neden düşük seviyeli bir bilince sahip olduğunun nedenlerini ortaya
koymaktadır: Türkiye’de çevreci konular hala ihtiyaçlar hiyerarşisinin birincil
seviyesinde değildir. Buna ek olarak, Türk tüketiciler, bilgi kaynaklarının, ürün
üzerinde yer alan çevreci etiketlerin ve çevreci konular hakkında resmi ve gayri resmi
eğitimlerin az olması nedeni ile
çevre ile ilgili konulara daha az güven
duymaktadırlar. Sözü geçen konular, Türkiye’de nispeten tüketiciler ve firmalar
açısından yeni önem verilen konular arasına girmektedir. Çevreci tüketici olmak için
yeterli altyapı henüz oluşmamıştır. Örneğin, geri dönüşüm sistematik değildir ve bu
nedenle de fazla zaman almaktadır. Türkiye’de çevreci Pazar payı diğer pazarlara
oranla daha küçük bir hacme sahiptir bu nedenle tüketicilerin bu konudaki bilgileri az
olabilmektedir.
Çalışmanın bulguları aynı zamanda, tüketicilerin satın alma kararları
sırasında etik ve çevreci konuları düşünmelerinin gerektiğine inanmalarına rağmen
sürdürülebilir tüketim bilgilerini davranışlara hemen hiç dönüştürmediklerine işaret
etmektedir. Tutum ve davranış arasında oluşan bu boşluk literatürde yer alan bazı
çalışmalarda da (Young ve diğ. 2010) yer almaktadır. Çalışmada da önceki
çalışmalarda (Carrigan ve diğ. 2004) elde edilen sonuçları destekler şekilde bu
boşluğun bir olası nedeni olarak “tüketici öncelikleri” belirlenmiştir. Buna göre, fiyat,
ihtiyaçlar ve paraya verilen değer satın alma davranışında çevreci ve etik
düşüncelere göre daha güçlü motivasyonlardır. Tutum ve davranış arasındaki
boşluğun oluşmasında bir diğer önemli engel her iki ülke için de çevreci ve etik satın
almanın alışkanlık haline gelmemiş olmasıdır. Elde edilen sonuçlara göre,
tüketicilerin sadece aşina oldukları markayı üzerinde çok fazla düşünmeden
aldıklarını göstermektedir. Çalışmada birçok tüketici çevreci ürünleri satın almak için
istekli olduklarını ifade etmektedirler ama bunu yapmak için zahmete girmek
istememektedirler. Dahası, tüketiciler çevreci olmayı zaman alan bir davranış olarak
bulmaktadırlar ve çevreci alternatifleri düşündükleri zaman seçeneklerin kısıtlı
olduğunu hissetmektedirler.
Bu bulguların yanı sıra, hem çevreci hem de etik tüketim ile ilgili bilgi
kaynakları açısından iki ülke arasında benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır. Elde
edilen sonuçlara göre, her iki ülkede de internetin önemli bir bilgi kaynağı olarak
algılandığı, tüketicilerin çevreci ürünleri daha çok internetten ve ikinci bilgi kaynağı
olarak da gazetelerden keşfettiklerini ortaya koymaktadır. Özellikle Türkiye’de
tüketiciler, sürdürülebilir satın alma kararları için güvenilir, erişilebilir ve inanılır bilgiye
ihtiyaç duymaktadırlar. Dolayısıyla, daha önceden satın aldıkları ve aşina oldukları
ürünleri satın almaya çok daha fazla eğilim göstermektedirler. ABD’de, “etiketler”
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tüketici çevreci satın alımlarında etkindirler ancak Türkiye’de tüketiciler etiketler
konusunda sınırlı bilgi sahibidirler.
Elde edilen sonuçlar, tüketicilerin çevreci ürünlere yönelik tutumlarının
kolayda mallar ve beğenmeli mallar doğrultusunda değişiklik gösterdiğinin altını
çizmektedir. Amerikalı tüketiciler; yüksek katılımlı, daha az satın alınan beğenmeli
malların sürdürülebilir olan versiyonlarına, daha sık satın alınan kolayda mallara
oranla daha fazla fiyat ödemeye isteklidirler. Her iki ülke için de enerji tüketim düzeyi,
çevreci beğenmeli malların tüketiminde en önemli faktördür ancak tüketiciler enerji
tasarrufunu çevre açısından değil, öncelikle finansal nedenlerle dikkate almaktadırlar.
Tüketiciler bazı ürün gruplarını çevreci olarak daha fazla değerlendirirler: Örneğin,
organik ve yerel gıdalar ile temizlik malzemeleri en fazla satın alınan çevreci ürün
gruplarıdır.
Çalışmanın firma etik davranışları ile ilgili sonuçlarına bakıldığında; hem
Türk hem Amerikalı tüketicilerin, etik satın alma davranışlarına yansıyan güçlü bir
ahlaki sorumluluğa sahip oldukları anlaşılmaktadır. Amerikalı tüketiciler, işçi hakları,
ayrımcılık, çocuk işçi ve etik olmayan uygulamalar gibi konularda daha bilinçli ve
daha eğitimli bir topluluk olarak tanımlanabilmektedir. Türkiye’de yaşayan tüketiciler
de her ne kadar etik şirketleri desteklemek ve etik olmayanları cezalandırmak
konusunda istekli olduklarını belirtseler de, bir şirketin etik davranışları konusunda
bilgi sahibi olamayacaklarını ifade etmektedirler. Diğer bir deyişle, Türkiye’de etik
tüketici olmak adına en önemli engelin bilgi edinmek olduğu görülmektedir.
Katılımcıların çoğu, literatürde daha önce yapılmış olan çalışmaları (Carrigan ve
Attala, 2001) destekler şekilde, etik ve etik olmayan firmaları ayırabilecek bilgiye
sahip olmadıklarına inanmaktadırlar. Bunun yanı sıra, eğer bu bilgiye sahip
olabilirlerse, tüketiciler genellikle etik olmayan firmaları cezalandırmakta, ancak etik
olmayanları pek ödüllendirmemektedirler.
Çalışmanın Kısıtları ve Gelecek Çalışmalar için Öneriler: Bu çalışma bazı
sınırlamalara sahiptir ve aynı zamanda gelecek araştırmalar için ek sorular ortaya
koymaktadır. Öncelikle, derinlemesine mülakatlar yapıldığı zaman küçük örneklem ve
rastlantısal örneklem yönteminin kullanılmaması nedeniyle sonuçlar hakkında
genellemeler genellikle yapılamamaktadır. İkinci olarak, cinsiyet, yaş, gelir ve yaşam
biçimi gibi bireysel faktörler önemli rol oynayabilir ve gelecek araştırmalarda dikkat
edilmesini gerektirebilirler. Yapılan görüşmeler bahsi geçen faktörlerin sürdürülebilir
tüketim üzerindeki etkisi hakkında bazı ipuçları vermektedir. Örneğin, bir Amerikalı
katılımcı “ ... Eğer milyoner olsaydım, çok daha çevreci bir tüketici olurdum” şeklinde
bir ifade kullanmıştır.
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ÖZET
Tüketicilerin çevre sorunlarıyla ilgili gün geçtikçe daha da fazla bilinçlenmesi,
satın alma davranışlarını etkiler

hale getirmektedir. Yaşanan bu değişim,

pazarlamada yeni bir süreci, yeşil pazarlamayı başlatmıştır. Pazarlama faaliyetleri
artık her boyutta yeşilleşmektedir. Önemli bir ikna aracı olan reklamlar da artık
değişmekte ve çevreci tüketicilere ulaşmak amacıyla çevreci mesajlar üreten, önemli
bir yeşil pazarlama uygulaması olarak görülmektedir.
Bu çalışmada tüketicilerin çevreye ve yeşil reklama yönelik tutumları
arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu amaçla, nicel araştırma yöntemlerinden biri
olan anket uygulanıp, 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Anket soruları oluşturulurken
Haytko ve Matulich’in (2008) geliştirdiği yeşil reklama yönelik tutum ölçeği ile Dunlap
vd.’ne (2000) ait revize edilmiş yeni çevresel paradigma ölçeği kullanılmıştır. Anket
320 kişiye uygulanmış, kullanılabilir anket sayısı ise 303 olarak belirlenmiştir. Elde
edilen verilere faktör analizi uygulanmış ve her iki tutumu oluşturan faktörler
belirlenmiştir. Yapılan korelasyon analizinin sonucunda ise çevrecilik faktörü ile yeşil
reklama yönelik tutumu oluşturan faktörler (tüm boyutlarla) arasında oldukça düşük
bir ilişki görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yeşil reklama yönelik tutum, çevreye yönelik tutum, yeni
çevresel paradigma.
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ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENT and ATTITUDE
TOWARDS GREEN ADVERTISING:
A SURVEY ON KADIKÖY RESIDENTS

ABSTRACT
Consumers’ increasing awareness and concerns on environmental issues
are effecting consumer’s on purchasing behavior. Hence, a new period has emerged
which is called green marketing. Marketing activities are becoming “green” on all
dimensions. Advertising as an important persuasion tool is not left out and nowadays
ads are seen as part of green marketing with environmental friendly messages to
reach the consumers.
In this study, the relationship between consumer attitude towards green
advertising and the attitude towards environment is examined. For this purpose, a
survey (n=320) with Likert scale as well as, Haytko and Matulich’s (2008) “attitude
towards green advertising scale” and Dunlap et.al.’s (2000) revised version of “new
environmental paradigm” scales are utilized. Factor Analysis is applied to the
collected data to define the factors concerning both attitudes. A Correlation Analysis,
on the other hand indicates that there is a weak correlation between
environmentalism and attitude towards green advertising for all dimensions.
Keywords: Attitude towards green advertising, attitude towards environment,
new ecological paradigm.
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GİRİŞ
1980’lerin sonlarına doğru çevre sorunlarına yönelik farkındalık ve endişe
hızlı bir yükselişe geçmiş, buna paralel olarak, çevreci iddiaların yer aldığı yeşil
reklamların sayısında ciddi bir artış yaşanmıştır. Ancak bu artış, yanlış ve yanıltıcı
iddiaların yer aldığı, yeşile boyanmış reklamların da artmasına neden olmuştur. Bu
durum aynı zamanda yeşil reklamların inandırıcılığı ve güvenilirliği tartışmasını da
ortaya çıkarmıştır.
Literatüre göre yeşil reklama yönelik bazı tanımlamalar aşağıdaki gibi
yapılmıştır.
Banerjee ve diğ. (1995) yeşil reklamın;


Açıkça ya da ima yoluyla bir ürün ya da hizmet ile bio-fiziksel çevre
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak,



Bir ürün ya da hizmete dikkat çekerek ya da dikkat çekmeyerek yeşil
yaşam tarzını savunmak,



Kurumsal çevresel sorumluluk imajını ortaya koymak gibi özelliklerinden
bir ya da birkaçını barındırması gerektiğini ifade etmektedir.

Zinkhan ve Carlson (1995) yeşil reklamı, çevresel endişeleri olan
paydaşların istek ve ihtiyaçlarını hedef alan, doğa dostu, çevresel sürdürülebilirlik ya
da ekolojik gibi mesajlar içeren tüm çekicilik unsurlarının kullanıldığı reklamlar olarak
tanımlamaktadır.
Karna ve diğ.’ne (2001) göre yeşil reklam, işletmenin ve ürünün doğa dostu
olduğu ve çevre için tehdit oluşturmayan ürünler ürettiği vurgusunun yapıldığı
reklamlardır. Dolayısıyla reklamda, yeşil renk, eko-etiket gibi unsurların yanı sıra
doğa dostu, çevreye zarar vermeyen yollarla üretim, yenilenebilir hammadde
kullanımı ve geri dönüşüm gibi ifadelerin kullanılması gerekmektedir. Kangun ve diğ.
(1991) ise, yeşil reklamları aşağıdaki gibi dört kategoriye ayırmıştır:


Belirsiz: Belirgin, açık bir anlamı olmayacak kadar geniş iddia ve
cümleler içeren reklamlardır.



Eksik: Reklamın kabul edilebilirliğini ya da doğruluğunu değerlendirmek
için gerekli ve önemli bilgilerin yer almadığı reklamlardır.



Yanlış/yalan: Tam olarak gerçek olmayan ya da yanıltıcı iddiaların yer
aldığı reklamlardır.



Kabul edilebilir: Çevresel iddiaları, belirgin, kabul edilebilir veya
anlaşılabilir yollarla gösteren reklamlardır.
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Kısaca yeşil reklam, ürün ya da hizmetin çevreye zarar verilmeden
üretildiğini, uygun fiyat ve kalitede olduğunu, aynı zamanda beklenen ihtiyacı tatmin
edebildiğini tüketiciye tanıtmak ya da kurumsal sosyal sorumluluk açısından çevresel
duyarlılığa

sahip

firma

imajı

oluşturmak

amacıyla

yapılan

reklam

olarak

tanımlanabilir.
YEŞİL REKLAMA YÖNELİK TUTUM
Modern anlamda reklam, reklamverenin, tüketiciyle (hedef kitle) bir iletişim
kurmak ve ürün ve hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla kitle iletişim araçlarının
ve interaktif medyanın kullanıldığı, bedeli ödenmiş ikna edici bir iletişim’dir (Moriarty
ve diğ., 2009). Reklamın en önemli özelliği, ikna edici bir iletişim olmasıdır. İkna ise,
tutum, inanç ve davranışları etkilemeye yönelik bir iletişim biçimidir ve bir fikir, tutum
ya da davranışın benimsetilmesini, değiştirilmesini ya da pekiştirilmesi sürecini içerir.
(Simons ve diğ., 2001).
Günümüzde, tüketicilerin çevre ve kaynakların sürdürülebilirliği konusundaki
endişeleri, satın alma kararlarını etkilemektedir. Kendilerini ve çevresel duyarlılıklarını
tüketicilere anlatmak için yeni ve farklı stratejiler geliştirmek zorunda olan işletmeler,
yeşil reklam uygulamalarını daha fazla kullanmaya başlamıştır. Baldwin (1993) yeşil
reklamların, tüketici değerlerinin oluşmasına ve bu değerlerin yeşil ürün satın almaya
dönüştürülmesine yardımcı olduğunu savunmaktadır (aktaran Rahbar ve Wahid,
2011). Dolayısıyla yeşil reklama yönelik tutum, önemli bir araştırma konusu haline
gelmiştir.
Yeşil reklam konulu akademik çalışmalar temel olarak, reklamda kullanılan
iddiaların gerçekçi ya da yanıltıcı olup olmaması ile ilgilidir. Öte yandan, tüketicilerin,
yeşil reklamlara ve ürünlere sadakatini (Frankel 1992), daha fazla ödemeye razı olma
durumlarını (Phillips 1999; Schlossberg 1992), ürünün çevresel zararıyla ilgili algıyı
(Davis 1994) ve yeşil reklamların pozitif ya da negatif sosyal etkisini (Banerjee ve
diğ.1995; Davis 1992; Ottman 1992; Scholssberg 1992) konu edinen çalışmalar da
bulunmaktadır (aktaran Haytko ve Matulich, 2008).
Yeşil reklam iddialarının inandırıcılığını konu edinen bir çalışmaya göre,
reklamların sadece yüzde 40’ı ankete katılanlar tarafından kesin olarak doğru, yüzde
42’si belirsiz, yüzde 18’i ise eksik ve aldatıcı bulunmuştur (Carlson ve diğ., 1993).
Dagnoli’ye (1991) ait çalışmada ise araştırmaya katılımcıların sadece yüzde 15’i
reklamlarda kullanılan çevreci iddiaları çok güvenilir ya da fazlasıyla güvenilir
bulmuştur. Roper Organizasyon’un 1990’da yapmış olduğu ankete (Shwartz ve Miller
1991) göre ise, tüketiciler, işletmelerin çevresel anlamda sorumlu olmadığını
düşünmekte; bu işletmelerin çevreyle ilgili iddialarını ise güvenilmez bulmaktadır
(Shrum ve diğ., 1995). Chase ve Smith’in (1992), anket çalışmasının sonuçlarında da
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benzer şekilde, yeşil reklama yönelik belirgin bir güvensizliğin olduğu, yeşil
reklamların sadece yüzde 6’sı katılımcılar tarafından çok güvenilir bulunduğu
görülmüştür (aktaran Shrum ve diğ., 1995).
Yeşil reklamlarla ilgili çalışmalar göstermektedir ki, yeşil reklamlara yönelik
güvenilirlik görece olarak düşüktür (Kilbourne, 1995). Aslında Kilbourne’nin (1995) de
ifade ettiği gibi, yeşil tüketimi savunan yeşil reklamlar, aynı zamanda çevrecilerin
doğal olarak karşı olduğu tüketimi, daha fazla teknolojiyi ve daha fazla ekonomik
büyümeyi de savunmaktadır. Bu da yeşil reklamın içinde yer alan tezadı ortaya
çıkarmaktadır.
Yeşil reklamlarla ilgili diğer bir araştırma konusu ise, reklam metni ve dili ile
ilgilidir. Reklam metniyle ilgili araştırmalara göre, yeşil reklamlarda kullanılan dil,
zaman içinde değişiklik göstermiştir (Leonidou ve diğ., 2011). Örneğin önceden, tek
kullanımlık, geri dönüştürülebilir gibi ifadeler kullanılırken, daha sonra organik, enerji
verimli, sürdürülebilir ve kaynaklara zarar vermeyen gibi ifadelere yer verilmeye
başlanmıştır. Bununla birlikte, doğayla ilişkili (doğal-vahşi yaşam), doğayı temsil eden
(hayvanlar) ve çevreci imgeler (çevreci amblem, logo ya da sertifikalar) mesaj
kapsamını güçlendirmek için kullanılabilmektedir. Öte yandan, reklamdaki anlatım da
rasyonel veya duygusal ya da ahlaki veya kültürel açıdan değişiklik
gösterebilmektedir. Fiori (1989) rasyonel çekicilik kullanmanın daha doğru bir yol
olduğunu ifade ederken (aktaran Leonidou ve diğ. 2011), Obermiller (1995),
reklamda kullanılan “hasta bebek” (problemin ciddiyetinin gösterildiği) ya da “iyi
bebek” (bireysel katkının potansiyel etkisinin gösterildiği) çekiciliğinin, duruma göre
farklı etki yaptığını öne sürmektedir. Burnett ve Lunsford (1994) ve Huhmann ve
Brotherton (1997) ise, reklamda kullanılan negatif duygusal çekiciliğin (suçluluk gibi)
tüketicinin reklama yönelik tutumunu, satın alma niyetini ve hatta satın almayı
etkileyeceğini ileri sürmüş; Bozinoff ve Ghingold (1983) suçluluk çekiciliğinin, Coulter
ve Pinto (1995) ise suçluluk seviyesinin reklama yönelik tutumu etkilediğini ifade
etmiştir (aktaran Jimenez ve Yang, 2008; s.234). Son olarak, belirtilmesi gereken bir
diğer konu ise, ürünün menşei ülkesi ve işletmenin ekolojik açıdan itibarının, reklamın
etkinliği açısından önem taşımasıdır (Chan ve diğ., 2006).
Yeşil reklam konusunda yukarıda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu
çalışmaların aşağıdaki konular çercevesinde ele alındığını söylemek mümkündür.


Reklama yönelik güvenilirlik



Reklam uygulamasına yönelik unsurlar



Reklamda kullanılan çekicilik



Reklam algısı



Reklam verene yönelik tutum
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ÇEVREYE YÖNELİK TUTUM
Günümüzde yaşam alanlarını tehdit eden ve özellikle hızlı nüfus artışı,
plansız kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği hava, su, toprak kirliliği,
ozon tabakasında yaşanan incelme, küresel ısınma ve sera etkisi, radyoaktif
kirlenme, atıklar gibi pek çok tehlike tüm dünyayı etkiler hale gelmiştir. McIntosh
(1991), Charter (1992) ve Wagner (2003)’a göre ise, tüketicilerin bilinçlenmesi ve
çevre konularına ilişkin farkındalıklarının oluşması, özellikle, 1960’lı yıllardan itibaren
yaşanan bu hızlı nüfus artışı, daha fazla doğal kaynak tüketimi, hızlı kentleşme,
yaşanan endüstriyel felaketler, baskı gruplarının ve faaliyetlerinin artması ile
gerçekleşmiştir. Bu durum, dünyanın hemen her yerinde çevre sorunlarını ön plana
çıkartmış, çevre sorunlarının medyada daha fazla yer almaya başlaması ise çevre
sorunlarına ilişkin daha fazla farkındalığın oluşmasını sağlanmıştır.
Çevrecilik, tüketiciler açısından, 1960’lı yıllarda “uyanış”, 1970’li yıllarda
“harekete geçiş”, 1980’lerde “hesaplı olma” ve 1990’larda “pazar gücü olma”
anlamında geliyordu (Ay ve Ecevit, 2005). Günümüzde ise, çevre sorunlarının
azaltılması için kendilerini çözümün bir parçası olarak gören tüketiciler satın alma
kararlarıyla hem üretime hem de tüketime yön vermekte ve işletmeleri çevreye
yönelik sorumluluklarını yerine getirmeye zorlamaktadır. Bireysel çabalarıyla, çevre
sorunlarının çözümünde bir fark yaratacağına inanan tüketicilerin yeşil ürün satın
almaları daha da olası hale gelmektedir (Arlington, 2005; Ellen ve diğ., 1991).
Dolayısıyla tüketicilerin çevreye yönelik tutumları ile yeşil ürün ve yeşil pazarlama
karması (yeşil ürün, yeşil fiyat, yeşil dağıtım ve yeşil tutundurma) arasındaki ilişki
önemli bir araştırma konusu olmaktadır.
METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı
Çevreyi ve çevre sorunlarını ilgilendiren konular hakkında tüketicilerin gün
geçtikçe daha fazla bilinçlenmesi, satın alma davranışlarını etkiler hale getirmektedir.
Tüketicilerin satın alma davranışlarının temelinde sosyo-kültürel, demografik,
durumsal ve pazarlama çabalarının yanı sıra psikolojik etkenler de yer almaktadır.
Psikolojik etkenlerden biri olan tutum ise davranışın oluşumu için en önemli faktördür.
Tutum; bir kişiye, yer ya da

olaya ilişkin, düşünce ve davranışları etkileyen

öğrenilmiş, genel değerlendirmelerdir ve davranışın bir öncülü ve davranışa rehberlik
eden bir unsurdur.
Çevreye ve yeşil reklamlara yönelik tutum, işletmelerin, çevreci stratejilerin
önem kazandığı pazar koşullarına uygun yeni stratejiler geliştirmelerine ve pazardaki
yerlerini korumalarına ya da yeni bir yer edinmelerine yardımcı olacaktır.
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Bu çalışmamın amacı ise tüketicilerin


Çevreye yönelik tutumlarını oluşturan faktörleri,



Yeşil reklamlara yönelik tutumlarını oluşturan faktörleri,



Çevreye yönelik genel tutumları ile yeşil reklama yönelik tutumları
arasındaki ilişkiyi, ortaya çıkartmaktır.

Araştırma Hipotezi
H1: Çevreye yönelik tutum ile yeşil reklama yönelik tutum arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
Araştırmanın Kısıtı
Zaman, maliyet ve erişim kısıtlarından dolayı araştırmaya ait anket çalışması
İstanbul, Kadıköy ilçesinde yaşayan bireylere uygulanmıştır.
Ölçüm Aracı
Bu çalışmada tüketicilerin çevreye ve yeşil reklama yönelik tutumları
arasındaki ilişki ortaya konmaktadır. Bu amaçla, Haytko ve Matulich’in (2008)
geliştirdiği yeşil reklama yönelik tutum ölçeği (Cronbach Alpha değeri 0,70) ile Dunlap
vd. (2000)’ne ait yeni çevresel paradigma ölçeği (Cronbach Alpha değeri 0,83)
kullanılmıştır. Ancak analizler yapılırken ölçeğin süreklilik içinde olması gereklidir. Bu
nedenle yeşil reklama yönelik tutum ölçeğinde yer alan 14 soru hesaplama yapılırken
tersten kodlanmıştır. Öte yandan yeni çevresel paradigma ölçeğinde yer alan
ifadelerin 8 tanesi çevreci görüşü savunurken, diğer 7 tanesi çevreci görüşe aykırıdır
(Dunlap E., ve diğ. 2000; Alnıaçık ve Koç, 2009). Dolayısıyla bu ifadeler de
hesaplamalarda ters kodlanmıştır.

Ölçüm Şekli, Örneklem ve Veri Toplama
Araştırmanın genel evreni Kadıköy’de ikamet eden tüketicilerden
oluşmaktadır. Ancak adrese dayalı nüfus kayıt sayımına göre Kadıköy ilçesinde
ikamet eden kişi sayısı 531.997’dir; hem zaman hem de maliyet açısından bu kişilerin
hepsine ulaşmak mümkün olmadığı için örneklem sayısı 300 kişi olarak belirlenmiştir.
Churchill ve Iacobucci’ye (2001) göre örneklem büyüklüğüne karar verilirken
aşağıdaki formülden yararlanılabilir.
n: örneklem sayısı
z: güven aralığı yüzde 95 (1,96)
: evrenin varyansı (0,7)
H: hata payı (±0,1)
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2

2

Formüle göre bu sayı, (1.96) (0.7) / (0,1) = 268
Bu doğrultuda belirlenen örneklem sayısına ulaşmak için, Kadıköy ilçesinde
oturan toplam 320 kişiye anket uygulanmıştır. Toplam kullanılabilir anket sayısı ise
303’tür. Ankette 5’li Likert Tipi ölçek kullanılmıştır (1 Kesinlikle Katılmam, 5 Kesinlikle
Katılırım). Örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.
Tablo 1. Çevreye yönelik tutum sorularına verilen cevapların ortalama ve stardart
sapmaları
Sorular

Ortalama

Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği
S1. Dünyanın

barındırabileceği insan sayısının

üst sınırına

yaklaşıyoruz
S2. İnsanların doğayı kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleme
hakkı vardır
S3. İnsanlar doğa ile ters düştüğünde sonucu genellikle kötü olur
S4. İnsan zekası çevre sorunlarının üstesinden gelebilecek
yeteneğe sahiptir
S5. İnsanlar doğayı ciddi şekilde istismar etmektedir
S6. Nasıl koruyabileceğimizi bilirsek dünyada bol miktarda doğal
kaynak mevcuttur
S7. İnsanlar gibi bitkiler ve hayvanların da bu dünyada var olma
hakları vardır
S8. Doğanın dengesi modern sanayileşmiş ulusların etkileriyle başa
çıkabilecek kadar güçlüdür
S9. Özel yeteneklerine rağmen insanlar halen doğanın kanunlarına
tabidir
S10. İnsanların karşı karşıya olduğu "ekolojik kriz" çok fazla
abartılmaktadır
S11. Dünya çok sınırlı sayıda odası ve kaynakları olan bir uzay
gemisine benzemektedir
S12. İnsanlar doğanın kendileri dışında kalan kısmına hükmetmek
ister
S13. Doğanın dengesi çok kırılgandır ve kolayca bozulabilir
S14. İnsanlar doğayı kontrol edebilmek için onun nasıl işlediğine
dair yeterli bilgiyi öğrenecektir
S15. İçinde bulunduğumuz durum şu an oluduğu gibi devam ederse
yakında büyük bir ekolojik felaketle karşılaşacağız

Standart
Sapma

3,57

1,24

2,67

1,12

4,00

1,08

3,66

1,13

4,18

1,18

4,14

1,05

4,48

1,03

2,93

1,17

3,99

0,97

2,42

1,13

3,08

1,07

3,75

0,87

3,45

1,14

3,40

0,96

3,94

1,03
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Tablo 2. Yeşil reklama yönelik tutum sorularına verilen cevapların ortalama ve
stardart sapmaları
Sorular
Yeşil Reklama Yönelik Tutum Ölçeği
S16. Çevreci reklam yapan firmalar güvenilirdir

Ortalama

Standart
Sapma

2,81

0,99

3,18

0,99

S18. Çevreci reklamlar toplum için faydalıdır

3,64

0,93

S19. Çevreci reklamlar materyalizmi destekler (kar amaçlıdır)

3,43

0,96

3,25

0,85

3,50

0,88

S22. Çevreci reklamlar aldatıcıdır

2,82

0,92

S23. Çevreci reklamlar tüketicilerin çevresel kaygılarını kullanıyor

3,30

0,97

S24. Çevreci reklamlar gereksizdir

2,25

0,97

S25. Şirketler çevreci reklamları itibarlarını korumak için kullanıyor

3,51

0,91

3,30

0,85

3,69

0,83

3,19

0,89

S29. Çevreci reklamlar güvenilirdir

2,99

0,86

S30. Çevreci reklamlar daha iyi ürünlerin ortaya çıkmasını sağlar

3,20

0,87

S31. Çevreci reklamlar ürünlerin fiyatlarını yükseltir

3,37

0,95

3,26

0,97

3,13

0,99

3,17

0,97

S35. Çevreci reklamları seyretmek ilginçtir

3,19

1,03

S36. Çevreci reklamlar, reklamı yapılan ürünle ilgili doğru bilgi verir

3,02

0,89

S37. Çevreci reklam yapan şirketlerin ürünlerine daha sadığım

2,95

1,01

S38. Çevreci reklamların iyi olduğunu düşünüyorum

3,33

0,92

S17. Çevreci reklamlar çevre sorunlarına dikkat çekmektense onları
sömürü olarak kullanıyor

S20. Çevreci olarak reklamı yapılan ürün ve hizmetler kullanım için
daha güvenlidir
S21. Çevreci reklamlar insanların sosyal açıdan daha sorumlu
olmalarını sağlar

S26. Çevreci reklamlar o firma tarafından tüketicinin çevre
endişesinin önemsendiğini gösterir
S27. Çevreci reklamlar şirket imajını güçlendirir
S28. Çevreci reklamlar ürün ve hizmetlerle ilgili iyi bir bilgi
kaynağıdır

S32. Çevre dostu olarak tanıtılan ürün ve hizmetler uzun vadede
toplum için daha az maliyetlidir
S33. Çevresel kaygılara odaklanan reklamlar insanları gerçekten
ihtiyacı olmayan ürünleri satın almalarına ikna ediyor
S34. Çevreci reklamlar çevre problemlerinin çözülmesine yardımcı
olur
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Sorular

Ortalama

Yeşil Reklama Yönelik Tutum Ölçeği
S39. Şu an kullandığım ürün ve hizmetleri, çevre dostu olarak

Standart
Sapma

3,16

0,99

S40. Çoğu çevreci reklam insanların zekâsını aşağılıyor

2,54

0,97

S41. Çevreci reklam yapan firmalar samimidir

2,73

0,80

S42. Çevreci reklamların iddiaları gerçekçi değildir

2,77

0,80

3,09

0,94

S44. Çevreci reklamlarda verilen iddialar gerçeğe uygundur

3,21

0,85

S45. Çevreci reklamlar işletme için karlıdır

3,49

0,85

S46. Çevreci reklam daha az ilgi çeker

2,59

0,92

3,64

0,94

2,59

0,96

3,15

0,99

3,46

0,95

S51. Çevreci reklamlara çok fazla dikkat etmiyorum

2,68

1,03

S52. Çevreci reklamlara karşı olumsuz bir bakış açım var

2,38

1,09

S53. Çevreci reklamlar boşa para harcamaktır

2,29

1,05

tanıtılan ürün ve hizmetlerle değiştirmeyi düşünüyorum

S43. Reklamı yapılan çevreci ürünlere, yapılmayanlardan daha
fazla güvenim var

S47. Çevreci reklamlar, çevre problemlerine dikkat çekmekte işe
yarar
S48. Çevreci reklamlar profesyonel değildir
S49. Çevre dostu olarak tanıtılan ürün ve hizmetlere daha fazla
para ödeyebilirim
S50. Çevreci amblem taşıyan paketlerdeki ürünleri kullanmayı tercih
ederim

Tablo 3. Örneklemin cinsiyet, yaş ve medeni durumu
Cinsiyet

Yaş

Medeni Hali

Kadın

%

46,9

24 ve altı

%

43,9

Evli

%

23,1

Erkek

%

53,1

25-40

%

50,2

Bekar

%

76,1

Toplam

N

303

41-60

%

5,3

Toplam

N

303

61 ve üstü

%

0,7

Toplam

N

303
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Tablo 4. Örneklemin eğitim ve gelir durumu
Eğitim Durumu

Gelir

İlkokul mezunu

%

1

1000 TL ve altı

%

12,5

Ortaokul mezunu

%

1,7

1001-1500

%

19,1

Lise mezunu

%

27,1

1501-2500

%

27,1

Üniversite veya Yüksek Okul mezunu

%

48,2

2501-5000

%

23,4

Master veya Doktora derecesi sahibi

%

22,1

5000 TL ve üzeri

%

14,5

Toplam

N

303

Toplam

N

293

BULGULAR
Faktör analizi yapabilmenin ön şartı değişkenler arasında belli oranda
korelasyon bulunmasıdır. Ankette toplanan veri setinin faktör analizi yapmaya uygun
olup olmadığına örnekleme yeterliliği değerleriyle karar verilir. Bu nedenle öncelikle,
veri setinin uygunluğunun test edilmesi için Kaiser-Meyer-Okin (KMO) örneklem
yeterliliği testi (değişkenler arası korelasyonların faktör analizine uygunluğunu test
eder) ve Barlett küresellik testi (değişkenler arasında yeterli oranda ilişki olup
olmadığını gösterir) uygulanmalıdır . Barlett testinin p değeri 0,05 anlamlılık
derecesinden düşük ise değişkenler arasında faktör analizi yapmaya yeterli düzeyde
bir ilişki vardır. KMO değeri ise 0 ile 1 arasında değişir ve KMO’nun 1 değerini alması
değişkenlerin birbirini mükemmel bir şekilde, hatasız tahmin edebileceğini gösterir.
KMO’ örnekleme yeterliliğinin kabul edilebilir en alt sınırı ise 0,50’dir (Sipahi ve diğ.,
2010).

Yeşil Reklama Yönelik Faktör Analizi
Yeşil reklama yönelik veri setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi
için KMO örneklem yeterliliği testi ve Barlett küresellik testi uygulanmış, KMO değeri
0,50’nin üzerinde olduğu ve Barlett testi de 0,05 önem derecesinde anlamlı
olduğundan veri seti faktör analizine uygun bulunmuştur (KMO: 0,882,
(703)=3931,696, p=0,000).
Principal components ve varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular
analiz edilmiş, ve yapılan analizlerin sonucunda 4 faktör elde edilmiştir. Faktörlerin
güvenilirlik analizleri yapıldığında ise 3 boyutun Cronbach Alpha güvenilirlik
değerlerinin 0,70 düzeyinin üstünde olduğu görülmüştür (bu değerler sırasıyla 0,806;
0,728; 0,754’tür). 4. faktör ise 3 sorudan oluşmaktadır. Dolayısıyla, bu faktör için
ölçülen Cronbach Alpha güvenilirlik değeri de 4. faktör için yeterlidir (bu değer
0,690’dir). Yeşil reklama yönelik tutumu oluşturan faktörleri oluşturan soru grupları
incelendiğinde reklama güven, reklam verene güven, reklam algısı ve reklam etkisi
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ölçen ifadeler olduğu görülmüş ve faktörlerin isimlendirilmesinde Lutz, MacKenzie ve
Belch’in (1983) reklama yönelik tutum modelinden yararlanılmıştır.
Tablo 5 Yeşil reklama yönelik tutum faktör analizi sonuçları

Reklam Etkisi

Reklam
Algısı

Reklam Verene Güven

Reklama Güven

Faktörün
Adı

Soru İfadesi
Çevreci reklamlar ürün ve hizmetlerle ilgili
iyi bir bilgi kaynağıdır (s28)
Çevreci reklamlar güvenilirdir (s29)
Çevreci reklamlar, reklamı yapılan ürünle
ilgili doğru bilgi verir (s36)
Çevreci reklamlar daha iyi ürünlerin ortaya
çıkmasını sağlar (s30)
Çevreci olarak reklamı yapılan ürün ve
hizmetler kullanım için daha güvenlidir (s20)
Çevreci reklamlar materyalizmi destekler
(kar amaçlıdır) (s19)*
Şirketler, çevreci reklamları itibarlarını
korumak için kullanıyor (s25)
Çevreci reklamlar, çevre sorunlarına dikkat
çekmektense onları sömürü olarak
kullanıyor(s17)*
Çevreci reklamlar, tüketicilerin çevresel
kaygılarını kullanıyor (s23)*
Çevreci reklamlar ürünlerin fiyatlarını
yükseltir (s31)*
Çevreci reklamlara karşı olumsuz bir bakış
açım var (s52)*
Çevreci reklamlar boşa para harcamaktır
(s53)*
Çoğu çevreci reklam insanların zekâsını
aşağılıyor (s40)*
Çevre dostu olarak tanıtılan ürün ve
hizmetlere daha fazla para ödeyebilirim
(S49)
Şu an kullandığım ürün ve hizmetleri, çevre
dostu olarak tanıtılan ürün ve hizmetlerle
değiştirmeyi düşünüyorum (S39)
Çevreci amblem taşıyan paketlerdeki
ürünleri kullanmayı tercih ederim (S50)

Faktör
Ağırlığı

Faktör
Açıklayıcılığı

Güvenilir
lik

% 18,93

0,806

% 15,61

0,728

% 12,99

0,754

% 12,12

0,690**

0,748
0,747
0,728
0,717
0,666
0,729
0,716
0,681
0,663
0,574
0,866
0,831
0,665
0,792

0,735
0,641

Toplam
Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek Geçerliliği
Bartlett's Küresellik Testi Ki-Kare
sd
p değeri

59,65
0,839
1311,149
120
0,000

* Hesaplama yapılırken tersten kodlanmıştır.
** Soru sayısının az olduğu durumlarda (maks.3) Cronbach’s Alpha değeri 0,60 ve üstü olarak
kabul edilebilir.

317
Çevreye Yönelik Tutum Faktör Analizi
Çevreye yönelik tutumun ölçülmesinde kullanılan veri setinin faktör analizine
uygunluğu KMO değeri (0,50’nin üzerinde olduğu) ve Barlett testi (0,05 önem
derecesinde anlamlı) ile görülmüştür. (KMO: 0,768,

(105)=698,994

p=0,000).
Principal components ve varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular
analiz edilmiş, ve yapılan analizlerin sonucunda tek faktör elde edilmiştir. Faktöre ait
güvenilirlik analizleri yapıldığında ise Cronbach Alpha güvenilirlik değerinin 0,726
olduğu görülmüştür. Faktör altında yer alan sorular incelendiğinde ise (s15, s7, s3,
s1, s5, s13) ekolojik felaket, doğanın ve doğal kaynakların dengesi ile ilgili olduğu
görülmüştür. Bu sorular, Yeni Çevresel Paradigma ölçeğinde yer alan çevreci
sorulardandır. Dolayısıyla faktörün ismi çevrecilik olarak belirlenmiştir.
Tablo 6. Çevreye yönelik tutum faktör analizi sonuçlar
Faktörün

Faktör

Soru İfadesi

Adı

Açıklayıcılığı

Güvenilirlik

İçinde bulunduğumuz durum, şu an oluduğu
gibi devam ederse yakında büyük bir
ekolojik felaketle karşılaşacağız (s15)
İnsanlar gibi bitkiler ve hayvanların da bu
Çevrecilik

dünyada var olma hakları vardır (s7)
İnsanlar doğa ile ters düştüğünde sonucu
% 43,211

genellikle kötü olur (s3)

0,726

Dünyanın barındırabileceği insan sayısının
üst sınırına yaklaşıyoruz (s1)
İnsanlar

doğayı

ciddi

şekilde

istismar

etmektedir (s5)
Doğanın dengesi çok kırılgandır ve kolayca
bozulabilir (s13)
Kaiser-Meyer-Olkin Ölçek Geçerliliği

0,755

Bartlett's Küresellik Testi Ki-Kare

318,264

sd

15

p değeri

0,000
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Korelasyon Analizi ve Sonuçları
Pearson korelasyon katsayısı, aralıklı ölçekle ölçülmüş olan değişkenlerin
arasındaki doğrusal ilişkinin derecesine ve yönüne bakılmak istendiğinde en sık
kullanılan katsayıdır ve “r” harfiyle ifade edilir. Pearson katsayısı -1 ile + 1 arasında
değişen değerler alır. "r” ilişkinin yönünü ve kuvvetini temsil eder ve (-) ya da (+) 1’e
yaklaştıkça ilişkinin kuvveti artar. Kesin sınırlamalar olmamakla beraber 0,50’nin
altında korelasyon zayıf, 0,50 ve 0,70 arası korelasyon orta ve 0,70’in üzeri
korelasyon da kuvvetli ilişkiyi gösterir (Sipahi ve diğ., 2010).
Tablo 7. Korelasyon Analiz ve Sonuçları

Değişken 1

Çevrecilik
Çevrecilik

Değişken 2

Pearson Korelasyon
Katsayısı (r)

p değeri

0,150*

0,014

0,161**

0,008

Reklama
Güven
Reklam Verene
Güven

Çevrecilik

Reklam Algısı

0,170**

0,005

Çevrecilik

Reklam Etkisi

0,192**

0,001

** Anlamlılık düzeyi 0.01 * Anlamlılık düzeyi 0.05

Tablo 7’de görüldüğü gibi, çevrecilik ve reklama güven ilişkisinde p=0,014 ve
r=0,150> 0’dır. Dolayısıyla çevrecilik ve reklama güven arasında anlamlı ve pozitif bir
ilişki vardır. Ancak bu ilişki oldukça zayıf bir ilişkidir.
Çevrecilik ve reklam verene güven arasındaki ilişkiye baktığımızda ise
p=0,008 ve r =0,161 > 0’dır. Bu iki değişken arasında da anlamlı ve pozitif bir ilişki
olduğu görülmektedir. Ancak yine ilişki çok zayıftır.
Çevrecilik ve reklam algısı arasındaki ilişkiye bakıldığında da p=0,005 yani
anlamlı ve r=0,170 > 0 yani zayıf bir ilişki olduğu görülmektedir.
Yeşil reklama yönelik tutumu oluşturan son faktör, reklam etkisi ile çevrecilik
faktörü arasındaki ilişkinin de p=,001 ve r=0,192>0 yani pozif yönde bir ilişki olduğu
ancak bu ilişkinin de diğer üç faktörde olduğu gibi oldukça düşün olduğu
görülmektedir.
Çevreye yönelik tutumu oluşturan çevrecilik faktörü ile yeşil reklama yönelik
tutumu oluşturan 1) reklama güven 2) reklam verene yönelik tutum 3) reklam algısı
ve 4) reklam etkisi faktörleri arasında çok zayıf da olsa anlamlı ve pozitif bir ilişki
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla çevreye yönelik tutum ile yeşil reklama yönelik
tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir. H1 desteklenmiştir.
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SONUÇ
Bu çalışma kapsamında incelenen çevreye yönelik tutum ile yeşil reklama
yönelik tutum arasındaki ilişkiye ait korelasyon analizi sonucunda çevrecilik faktörü ile
yeşil reklama yönelik tutumu oluşturan faktörler (reklama güven, reklam verene
güven, reklam algısı ve reklam etkisi) arasında oldukça düşük bir ilişki görülmüştür,
ve bu sonuç yeşil reklamın içinde yer alan tezatla açıklanmaktadır.
İnsanlar, sınırsız istek ve ihtiyaçlarını sınırlı kaynaklardan karşılamaktadır ve
doğal kaynakların gün geçtikçe daha da fazla tükenmesi, işletmeleri, tüketicilerin
sınırsız istek ve ihtiyaçlarını yerine getirmek için alternatif yollar geliştirmeye
zorlamaktadır. Bu durum, işletmeleri yeşil pazarlama anlayışına ve yeşil pazarlama
unsurlarından biri olan yeşil reklam uygulamalarına yöneltmektedir. Öte yandan yeşil
tüketimi savunan yeşil reklamlar, aynı zamanda çevrecilerin doğal olarak karşı olduğu
tüketimi, daha fazla teknolojiyi ve daha fazla ekonomik büyümeyi de savunmaktadır.
Bu da yeşil reklamın içinde yer alan oksimoronu ortaya çıkarmaktadır (Kilbourne,
1995).
Günümüzde

pazarlama,

toplumsal

boyuta

ulaşmıştır.

Pazarlama

yönelimlerine bakıldığında, üretim, ürün, satış ve pazarlama odaklı olarak geliştiği
görülmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yönelimi, işletmelerin ve
toplumun karşılıklı fayda sağladığı, uzun ömürlü ilişkilerin kurulduğu bir yapı haline
gelmiştir. Dolayısıyla toplumsal pazarlamanın altında yer alan yeşil reklamlar ön
plana çıkarmıştır. Ancak, işletmeler yeşil reklamaları, yalnızca çevresel kaygıları olan
tüketicilere ulaşmak ve onları ikna etmek için bir araç olarak görmemelidir. Aynı
zamanda tüketiciyi yeşil ürün ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeli ve uzun
vadede elde edeceği faydayı göstermelidir. Bunun için işletmeler sosyal sorumluluk
kampanyalarına ağırlık vererek toplumun çıkarlarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Öte yandan, yeşil ürün çeşitlendirmesine gidilerek farklı hedef kitlelere ulaşılabilinir.
İşlemeler, bu hedef kitleleri belirlerken demografik değişkenlerin yanı sıra tüketicilerin
yaşam tarlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Türkiye’de yeşil ürünler, yeşil
olmayan ürünlere göre fiyat bakımından yüksektir. Bu anlamda yeşil ürünler, niş
pazarlama kapsamına alınabilir ve işletmeler, bu yönde pazarlama stratejileri
geliştirebilirler. Örneğin, doğrudan pazarlama kampanyaları, kişiye özel hediye
çekleri, indirim kuponları ile tüketicileri yeşil ürün kullanımına teşvik edebilirler.
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İşletmeler, uzun vadede niş pazardan çıkıp, tüm pazara ulaşmayı
hedeflerse, tutundurma faaliyetlerinden en önemli ikna aracı olan reklamları, yeşil
reklamları, tercih edebilir. Dikkat edilmesi gereken nokta ise, tüketicilerin ilginlik
durumuna göre reklam stratjileri oluşturmaktır. Sonuç olarak, Türkiye’de çevreye ve
yeşil reklama yönelik tutumun pozitif yönde geliştirilmesinde işletmelere büyük rol
düşmektedir.
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ÖZET
Bu çalışma, televizyon reklamlarını izleyen çocukların ailelerin satın alma
davranışına etkisi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Mayıs-Temmuz 2012’de
yapılmıştır. Araştırmaya Erciyes Üniversitesi’nde görev yapan 297 akademik
personel katılmıştır. Araştırmada anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre,

çocuklar en çok oyuncak reklamlarını izlemekte ve reklamlarda

gördükleri oyuncakların satın alınmasını istemektedirler. Araştırmanın sonuçlarına
göre TV reklamları, çocuklu ailelerin satın alma davranışını etkilemektedir. Buna
ilaveten çocukların televizyon reklamlarını izleme sıklığı ile ailelerin TV reklamlarını
değerlendirmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Anahtar Kelimeler: Televizyon Reklamları, Satın alma Davranışı, Çocuk ve
Tüketim
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THE IMPACT OF CHILDREN WATCHING TELEVISION
ADS ON PARENTS’ PURCHASE BEHAVIOUR:
A STUDY ON ERCİYES UNIVERSITY ACADEMIC STAFF

ABSTRACT
This study aims to determine whether children who watch television
advertisements have an impact on the purchase behaviour of their parents. A total of
297 academic staff working at Erciyes University participated in the study in May-July
2012. Data were collected through a survey questionnaire. The results show that
children mostly watch toy ads and they later want to purchase toys which they see in
advertisements. TV ads affect buying behaviour of families with children.
Furthermore, the results reveal that there is a significant difference between
frequency of children’s watching TV ads and evaluation of these advertisements by
their parents.
Keywords: TV Ads, Purchase Behaviour, Children and Consumption
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GİRİŞ
Türkiye’de 30 Ocak 1968’de (MEB,2011:37) TRT ile birlikte başlayan
televizyon yayınları uzun bir süre Türk toplumu için özel bir anlam taşımıştır. Yayına
başladığı günlerde komşularla birlikte izlenilen televizyon, akşam ziyaretlerinin bile
önüne geçerek toplumsal ilişkilere yeni boyutlar kazandırmıştır. Televizyon tüm
dünyada çeşitli dönüşümlere neden olmakla birlikte farklı toplumsal yapılarda etkileri
değişmektedir. Türk toplumunda da televizyonun yansımaları farklı boyutlarda
yaşanmakta ve toplumsal yaşama doğrudan nüfuz edebilmektedir. Toplumsal
yaşamın şekillenmesinde etkili olan televizyonla yoğun bir şekilde etkileşimde
bulunan kesimi ise çocuklar oluşturmaktadır (Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar
Genel Müdürlüğü, 2009:1). Çocuklar doğdukları günden itibaren genellikle sürekli
açık olan televizyona maruz kalarak büyümektedirler. Bunun en büyük nedeni,
günümüzde çevreye olan güvensizlik nedeniyle, bundan 20-30 yıl öncesinde olduğu
gibi, çocukların sokakta arkadaşlarıyla rahatça oynayamamasıdır. Dışarı çıktığında
çocuğun başına kötü bir şey geleceğinden korktukları için aileler çocukları evden
dışarıya çıkartmamaktadırlar. Bütün gün evde kalan çocuklar da tek eğlence aracı
olarak televizyon ve bilgisayara sarılmaktadırlar.
Televizyondan öğrenilenler genellikle günlük ilişkilere uygulanabilmektedir.
Bu nedenle televizyonun olumlu ya da olumsuz etkileyici bir yönünün bulunduğu
kesindir. Televizyonun yeni değerlerin kazanılmasında ya da davranışların
biçimlendirilmesinde yadsınamayacak bir etkisi vardır (RTÜK, 2007: 46).
Televizyon etkili, yaygın ve kolay ulaşılır bir medya aracı olarak izleyicisi
üzerinde alışkanlık ya da bağımlılık kurma düzeyinde de bir etkiye sahiptir.
Televizyonunun kolay ulaşılabilir olması çocukların izleme alışkanlığı kazanmasını ve
birer “medya tüketicisine” dönüşmesini aynı oranda kolaylaştırır. Çocuk, içinde
yaşadığı iletişim ortam ve biçimleriyle yapılanan çevresel koşullarla kimlik ve kişiliğini
kazanır. Bu doğrultuda bir takım alışkanlıklar edinirken bilinç ve yaşam biçimi
oluşumu

tamamlanır.

Tüm

bu

süreç

boyunca

televizyon

belirleyici

aktör

konumundadır (Ertunç, 2011: 32). Çocukların televizyonda gösterilenleri doğru kabul
edip inanmaları da bu görsel yaşam kalıplarını benimsemelerini kolaylaştırmaktadır.
Televizyonun çocuk üzerindeki etkisi temelde iki unsura bağlıdır: içerik ve
izleme süresi. İzleme süresi arttığında etkilenme oranı da artmaktadır. (Özellikle
şiddet içerikli sahnelerin 2 saatten fazla izlenmesi çocuk üzerinde olumsuz etki
oluşturabilmektedir.) Ayrıca programlardaki görsel karmaşa azaldıkça çocuğun içeriği
anlama olasılığı yükselmekte, tam tersi durumda ise azalmaktadır. İzleme süresinin
ve içeriğinin yanı sıra mesajın sunuluş şekli de etki konusunda önemli unsurlardandır
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(Işık,2007:113). Örneğin, reklam mesajlarının daha renkli, eğlenceli ve kendine has
müziklerle sunulması 1 yaşından küçük çocukların bile dikkatini çekmektedir.
Çocukların televizyon karşısında etkiye en açık, en hassas grubu
oluşturduğu bir gerçektir. Çocuklar için, televizyon mesajlarına bu kadar açık olmanın
diğer büyük bir tehlikesi de gerçeklik ile kurguyu ayırt edecek bir yaşta ve donanımda
olmadıklarından dolayı, gördükleri her şeyi gerçeklik olarak algılayıp olabilirliğine
inanmalarıdır. Çocukların düzenli olarak 2-2,5 yaş civarında televizyon izlemeye
başladıkları düşünülürse, bunun ne kadar vahim bir durum olduğu ortadadır (MEB ve
RTÜK: 2006: 5).
Yapılan bazı araştırmalar ülkemizde çocukların televizyon izleme konusunda
oldukça özgür olduklarını ortaya koymaktadır. Örneğin, ilköğretim çocukları üzerinde
RTÜK tarafından 2006’da yapılan bir araştırmada ilköğretim çağındaki öğrencilerin hafta
içi televizyon izledikleri saat dilimlerinin %46,7’lik bir kesim için 17:01-20:00 arasında,
%46,4’lük kesim için ise 20:01-22:00 arasında olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak
bakıldığında 17:01-22:00 diliminin ilköğretim çağındaki öğrencilerin en fazla TV izledikleri
zaman dilimi olduğu görülebilir. Araştırmada ilköğretim çağındaki öğrencilerin hafta sonu
televizyonun izleme saatleri ise, yine 17:01-22:00 aralığı olarak belirlenmiştir.
(http://www.medyaokuryazarligi.org.tr/arastirmalar/ilkogretim_cagindaki_cocuklarin_tv_
aliskanliklari.pdf). Araştırma sonuçlarına bakıldığında, ilköğretim çağındaki çocukların
neredeyse günde ortalama 3-4 saatleri televizyon başında geçmektedir. Bu süreler
içerisinde yayınlanan programların yanı sıra birçok reklam da çocukları etkisi altında
bırakabilmektedir.
Televizyon en nihayetinde ticari bir araçtır. Televizyonun ticari değerini
belirleyen şey ise reklamlardır. Reklamların varlığı, televizyonun varlığını garanti
etmektedir (RTÜK, 2007: 54). Reklamlar hem yetişkinleri hem de toplumun önemli bir
kesimini oluşturan çocukları hedefleyerek daha fazla tüketim için çok sayıda mesaj
iletmektedir. Kısa süreli ve hareketli yapılarıyla reklamlar, çocukların dikkat ve
algılarını yakalayarak zihinlerinde tüketim arzusu ve marka imajının yerleşmesine yol
açmaktadır. Bugün çok büyük boyutlara ulaşan reklam endüstrisi yetişkinler ve
özellikle de çocuklar açısından tüketiminin sınırlarını genişleterek onların satın alma
davranışını yönlendirmektedir (Ertunç, 2011: 36). Çocuklar için oluşturulan pazar her
geçen gün daha fazla şirketin ilgisini çekmektedir. Yetişkinler için üretim ve satış
yapan birçok şirket önceleri reyonlarında az yer ayırdıkları çocuk ürünlerinin çeşidini
artırmakta ve bu ürünlerin tanıtımı için televizyon reklamlarından faydalanmaktadır.
Ayrıca reklam verenler çocukların ilgilerini reklamlara daha çok çekmek, yetişkinlerin
de tanıtılan ürünlere sempatilerini artırmak amacı ile çocukları reklamlarda daha fazla
kullanır hale gelmişlerdir, hatta yalnızca çocuklara yönelik reklamlar için ayrı bir bütçe
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ayırmaya başlamışlardır. Çocukları hedef alan bu tür reklamlarda ailede satın alma
karar sürecinde söz sahibi oldukları için çocuklardan önce ebeveynlerin onayını elde
etme çabası güdülmektedir. Bu nedenle çocuğun doğrudan kullanılmadığı,
yetişkinleri hedefleyen ürün reklamlarında da çocuk görüntüsüne zaman zaman yer
verilmektedir (Quadır ve Akaroğlu, 2009: 80).
Reklamcılar açısından çocuk çok değişik anlamlar taşıyabilmektedir (Öcel,
2002:331):


Çocuk, yetişkinlere yönelik tüketimleri daha sevimli kılabilen bir varlıktır
ve yetişkinlere ulaşmak için bir köprü olarak görülmektedir.



Çocuk, yetişkinlerin çocuklara yönelik tüketimlerini yönlendirebilen bir
varlıktır ve sonuçta yetişkin harcamalarının çocuk merkezli olmasına
neden olmaktadır.



Çocuk, çocuklara yönelik tüketimleri yönlendirebilen bir konumdadır.



Çocuk, çocuklara ve yetişkinlere yönelik tüketimleri yönlendirebilen,
bireysel harcama yetkisi olan gelecekteki üretim ve tüketim biçimlerini
yönlendirebilecek bir varlık olarak görülmektedir.

Reklamların aslında çocuklara yönelik olumsuz yönlerinin yanında olumlu
yönleri de bulunmaktadır. Örneğin, reklamlar sırasında çocukların motor gelişimi
psiko-sosyal nedenlerle artmaktadır. Özellikle reklamlardaki müzik, hızlı görüntü
değişimleri ve tekrarlar çocukları heyecanlandırıp hafızalarında yer edinerek onları
ileri bir noktaya taşımaktadır. Yine, çocukların reklam mesajları ile renk, isim ve şekil
hafızaları güçlenerek mal ve/veya hizmete ilişkin edindikleri marka imajları yardımıyla
tüketim nesnelerine ait bilgileri de artmaktadır (Ertunç, 2011: 38). Bu da çocukta
marka farkındalığı oluşturarak seçici olmasına neden olmaktadır.
Reklam ürünlerini ya da marka adlarını hafızasına kaydeden çocuk,
kendisiyle ilgili ürün tercihlerini bu doğrultuda yapmakta, söz konusu tercihler sosyoekonomik arka plan ile bağlantılı gelişen çocuk-ebeveyn çatışmalarına yol
açabilmektedir. Reklamlarda gördüğü ürüne sahip olmak, arkadaşları tarafından bu
ürüne sahip olduğu için takdir edileceğini bilmek çocuk için ayrı bir mutluluk
kaynağıdır. Bu sebeple, reklamlarda gördüğü ürünlerin niteliğine bakmaksızın ailesini
ürünün alınması konusunda sürekli taciz etme yoluna gidecektir. Amacına ulaşmak
için ise, çocuk ürünün satın alınması konusunda anne-babasını ikna etmeye
çalışacak (birini edemezse diğer ebeveyni ikna etmeye çalışacak), edemezse
tepkilerini küsme, ağlama, tehdit etme gibi tavırlarla gösterebilecektir. Reklamlarda
görülen ürüne sahip olamamak ya da reklamlarda gösterilen çocuklar gibi olmadığını
görmek çocukların mutsuz olmasına yol açabilecektir (Arnett: 2007: 39). Anne
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babalar da genellikle çocuklarını mutsuz görmek istemedikleri için eninde sonunda
çocukların istedikleri ürünleri satın almak zorunda kalacaklardır.
1. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Türkçe literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların genellikle çocukların
televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun ve reklamların çocuklar üzerindeki
etkileri, çocukların televizyon programlarına ilişkin tercihleri gibi konularda toplandığı
görülmektedir. Televizyon reklamlarını izleyen çocukların ailelerin satın alma
davranışı üzerindeki etkisini ölçmeyi amaçlayan araştırmaya rastlanamamıştır. Ancak
konuya ışık tutması açısından ilgili görülen araştırma sonuçları verilecektir.
Örneğin, 1994 yılında yapılan “Üç-Oniki Yaş Grubu Çocuklar Üzerine
Televizyonun Etkileri ve Ailelerin Televizyon Hakkında Düşünceleri” isimli çalışmada,
çocukların % 59,3’ünün reklamlardan etkilendiği ve özellikle de şekerleme, bisküvi ve
sakız gibi çocuklar için zararlı olan yiyeceklerin reklamlarının daha fazla etkili olduğu
bulunmuştur. Araştırmaya katılan ebeveynlerin büyük çoğunluğunun, televizyonun
yararlı olduğu kadar zararlı olduğunu da düşündükleri ve annelerin % 58,2’sinin,
babaların ise % 47,9’unun televizyon programlarını seyrettikten sonra programın iyi
ve kötü yönleri hakkında çocuklarını eğittikleri belirlenmiştir (Kurugöl ve diğerleri,
1994)
Bir diğer araştırmada ise (Karaca, Pekyaman ve Güney, 2007), 4-13 yaş
arası çocukların çoğunluğunun reklamları sevdiği, inandırıcı bulduğu ve zaman
zaman reklamlardaki çocukların yerinde olmayı istedikleri sonucuna varılmıştır.
Ayrıca çocukların, reklamlarda gördükleri bir ürünün satın alınması için ısrar ettikleri
ve hatta reklamlarda gördükleri ürünleri aileleri izin vermese de gizlice satın aldıkları
belirlenmiştir. Araştırmaya göre, çocukların en çok etkilendiği reklamlar oyuncak ve
gıda reklamlarıdır. Ayrıca çocuklar en çok film-çizgi film kahramanlarının yer aldığı ve
çocukların oynadığı reklamlardan etkilenirken bu sıralamayı müziği güzel olan
reklamlar izlemektedir. Araştırmaya katılan ebeveynlerin çoğunluğu reklamların
çocukların hayal gücünü, yaratıcılığını ve tüketim alışkanlıklarını olumsuz yönde
etkilediğini,

çocukları

savurganlaştırdığını,

yanlış

beslenmeye

yönlendirdiğini

söylemişler, ayrıca reklam içeriklerinin çocukların algılama sürecini, psikolojik gelişim
sürecini olumsuz etkilediğini ve dilde bozulmalara neden olduğunu savunmuşlardır.
Mersin’de, ilkokul öncesi çocukların tüketim tercihlerini etkileyen faktörlerin
tüketici kimliklerinin oluşumu üzerindeki etkilerinin incelenmesi amacıyla yapılan bir
araştırmada, çocukların gıda ve oyuncak tüketim tercihlerini etkileyen en önemli
faktörü televizyonun oluşturduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada çocukların gıda ve
oyuncak ürünleri seçiminde en çok televizyon reklamlarından etkilendikleri ve 3-6 yaş
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grubundaki çocukların televizyonu izleme süreleri ile ebeveynleri ile birlikte çıktıkları
alışverişler sırasında kendi kullanacakları ürünleri seçmeleri arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Araştırmanın önemli bulgularından birisi
de, kitle iletişim araçlarından televizyonun 3-6 yaş grubundaki çocukların ve
dolayısıyla ailelerinin tüketim tercihlerini önemli ölçüde etkilediğidir (Şahin ve
Hatungil, 2008).
Giresun’da televizyonda yayınlanan çizgi/dizi filmlerin çocukların tüketim
alışkanlıkları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın bulgularına
göre (Karaman, 2010) çocukların ve ailelerin, başta televizyon olmak üzere, kitle
iletişim araçları vasıtasıyla çocukların tüketimine sunulan popüler kültür ürünlerinin
etkisi altında oldukları, çocukların, çoğu zaman ihtiyaçları olmadığı halde, çeşitli
gerekçelerle popüler kültür ürünlerine sahip olmayı arzuladıkları ve çocukların sahip
olma arzularının, yeni ürünlerle sürekli yeniden üretildiği, böylece de çocukların birer
tüketici haline dönüştürülmeye çalışıldığı belirlenmiştir.
Şentürk ve Turgut’un 2011 yılında yaptıkları bir diğer araştırmada, çocukların
izledikleri materyal karşısında savunmasız oldukları, kendilerine yönelik tüketimlerde
özellikle logosunu gördükleri, adını sıkça duydukları markayı alışverişte tercih ederek
ailelerini yönlendirebildikleri ve istediğini elde etmek isteyen çocukların, yetişkin bir
insanın başvurmayacağı ağlama, bağırma, küsme gibi yöntemlere başvurarak
ailelerini etkilemeye çalıştıkları bulunmuştur.
2011 yılında yapılan bir diğer araştırmada, çocukların reklamları izledikleri,
algıladıkları ve karar verirken etkilendikleri, dolayısıyla da çocukların medya tüketim
alışkanlıkları ile marka tercihleri arasında belirli ve anlamlı bir ilişkinin olduğu
belirlenmiştir. Araştırmaya göre; çocukların televizyon reklamlarını izlemeyi sevdikleri
ve iletişim araçlarından, markanın kendilerine sunduğu ayrıcalık duygusundan,
arkadaşlarından etkilendikleri; fakat kendilerine mali güç ve olanağı sağlayan
ebeveynlerinin düşüncelerine önem vermedikleri tespit edilmiştir (Aktaş, Özüpek ve
Altunbaş, 2011).
Yabancı literatürde konuyla ilgili çalışmalara bakılacak olursa; Çin’de
ailelerin çocukları hedef alan televizyon reklamlarına yönelik tutumlarını belirlemek
için yapılan araştırmada (Chan ve McNeal, 2003), ailelerin genelde televizyon
reklamlarına ve özellikle de çocuklara yönelik reklamlara karşı olumsuz tutumlar
sergiledikleri bulunmuştur. Bu olumsuz tutumlar ise, genellikle reklamların aldatıcı ve
rahatsız edici olarak düşünülmesinden ve reklamların çocuklara kötü yeme alışkanlığı
kazandırdığına inanılmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmaya katılan aileler çocuk
programlarındaki reklamların mutlaka yasaklanması gerektiğini belirtmişlerdir.
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Buijzen ve Valkenburg (2003), çalışmalarında reklamların çocukları mutsuz
ettiği yönünde dört hipotez geliştirmişlerdir. Yazarlara göre, reklamlar dört sebepten
dolayı çocukların mutsuz olmasına neden olmaktadır,
1. Sosyal kıyaslamaya sebep olduklarından,
2. Materyalizme sebep olduklarından,
3. Reklamı yapılan ürünün göründüğü gibi olmamasından,
4. Ailelerin reklamlarda çocukların görüp istedikleri ürünleri satın almayı
reddetmelerinden.
Araştırma sonucuna göre ise, son iki hipotezi destekleyecek bulgulara
ulaşmışlardır.
Arnas’ a göre (2006), televizyondaki yiyecek reklamlarının yarıdan fazlası
yağ ve şeker oranı yüksek olan gıdalardan oluşmaktadır. Çocuklar, ailelerine
reklamlarda gördükleri bu yiyecekleri reklamı izlerken ya da alışveriş sırasında satın
almaları yönünde baskı yapmaktadırlar. Çalışmada, televizyon reklamlarının özellikle
küçük çocukların sağlıksız beslenmelerine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Katke’ye göre (2007), çocukların televizyon başında geçirdikleri süre ile
çocukların satın alma davranışı ve ailelerinin harcamalarını etkilemeleri arasında
pozitif ve anlamlı korelasyonlar vardır.
Buijzen’e göre de (2009), ailelerin denetimi reklamların olumsuz etkilerini
azaltmak açısından önemlidir. Yazara göre, aileler reklamların yapılış şekillerini ve
amaçlarını çocuklara anlatırlarsa ve çocuklarını televizyon izlerken daha çok kontrol
ederek sınırlamalar getirirlerse reklamların çocukların yiyecek tüketimindeki olumsuz
etkilerini azaltabileceklerdir.
Priya, Baisya ve Sharma’nın yaptıkları çalışmaya göre (2010), reklamlar 7 ve
üzeri yaş çocukların satın alma davranışı üzerinde etkili olurken, 7 yaşından küçük
çocukların satın alma davranışı üzerinde ailelerin reklamlardan daha etkili olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da, çocukların reklamlara
yönelik tutumlarının satın alma davranışları üzerinde doğrudan etkili olduğudur.
2010 yılında Hindistan’da televizyon reklamlarının çocukların satın alma
davranışı üzerindeki etkisinin ailelerin nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla yapılan
araştırmada (Mittal vd.,2010); çocukların uzun saatler boyunca televizyon izlemeyi
sevdikleri, çocukların ailelerin satın alma davranışı üzerinde önemli bir rol oynadığı,
reklamların çocukların ürün talepleri üzerinde oldukça etkili olduğu, çocukların
özellikle reklamını sevdikleri ürünleri daha fazla talep ettikleri hatta reklamlar
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yüzünden çocukların ısrarcı ve gördükleri ürünleri satın almak için sürekli aileleri taciz
eden kişiler oldukları gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan ailelere göre,
çocukların en çok sevdikleri reklamlar çikolata ve cips reklamlarıdır. Aileler,
olumsuzluklarına rağmen reklamların, yeterli ve doğru marka ya da ürün bilgisi
verdiklerinde, çocukların ekonomik sosyalleşme sürecine yardımcı olduklarını da
belirtmişlerdir.
Singh ve Kaur’un yaptıkları çalışmada (2011); reklamların, ailelerin alışveriş
listesine yeni bir ürünü rahatlıkla ekletecek kadar başarılı olduğunu belirtmişlerdir.
Araştırmaya katılan ailelerin çoğu, çocuklarının yeni bir reklam izledikten sonra
reklamda gördükleri ürüne hemen sahip olmak istediklerini, eğer buna izin verilmezse
hayal kırıklığına uğradıklarını söylemişlerdir. Ailelere göre, reklamlar çocuklar için
önemli birer bilgi kaynağıdır.
Televizyon reklamlarının çocukların yiyecek tercihleri üzerinde etkisi olup
olmadığının belirlenmesi ile ilgili çalışmada (Nazari vd., 2011), televizyon
reklamlarının çocukların yiyecek tercihleri üzerinde oldukça fazla etkisi olduğu ve
reklamların çocukları reklamı yapılan ürüne çekerek satın almaya cesaretlendirdikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Hindistan’da 8-14 yaş aralığındaki çocuklar üzerinde yapılan bir diğer
araştırmada (Khandai ve Agrawal, 2012),

reklamların çocukların marka tercihi

üzerinde ailelerden bile daha etkili olduğu belirlenmiştir. Çocuklar özellikle meyve
suyu, fast-food, spor ayakkabı gibi ürünlerde reklamlarda gördükleri markaları satın
almak istemektedirler.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Televizyonun kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkması ve ticari hale gelmesi
ile birlikte televizyon reklamlarının, bireyler, gruplar ve toplum üzerindeki olumlu ve
olumsuz etkileri tartışılmakta, hakkında araştırmalar, betimlemeler ve analizler
yapılmaktadır (Çebi, 2003: 5). Bazı aileler, çocukların reklam mesajları karşısında
korunmasız olduklarına, televizyon reklamlarının çocukların davranışlarını ve örnek
alma şekillerini olumsuz etkilediğine, reklamların çocukların ürün tercihini etkileyen ve
çocuklara sağlıksız yeme alışkanlığı aşılayan önemli bir faktör olduğuna inanırken,
diğerleri reklamların çocukların ürünleri tanımalarına, ürünler hakkında bilgi sahibi
olmalarına katkı sağlayan, bilinçlendirici bir araç olarak görmektedirler.
Son yıllarda, televizyonda yayınlanan reklamların, özellikle çocuklar
üzerindeki etkisi, araştırmacıların ilgisini çeken bir konu haline gelmiştir. Literatür
incelendiğinde, bu etkinin ailelerin satın alma davranışına nasıl yansıdığı ile ilgili
araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Bu sebeple, böyle bir konunun araştırılması
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literatüre katkı sağlaması bakımından önemlidir. Araştırmada temel amaç, televizyon
reklamlarını izleyen çocukların ailelerinin satın alma davranışı üzerinde nasıl bir etkisi
olduğunu belirlemektir.

Ayrıca, çocukların hangi reklam türlerini daha çok

izlediklerini, hangi ürün gruplarının reklamlarının çocuklar üzerinde daha etkili
olduğunu ve ailelerini hangi ürün gruplarını satın alma yönünde daha çok etki
ettiklerini belirlemek de çalışmanın amaçları arasında sayılabilir.
Konuyla ilgili yapılan ve literatür incelemesi bölümünde yer verilen
çalışmaların ışığı altında ve araştırmanın amaçları doğrultusunda, televizyon
reklamlarını izleyen çocukların ailelerin satın alma davranışına etkisinin incelendiği
bu çalışmada aşağıdaki hipotezler test edilmeye çalışılacaktır.
H1: Çocukların TV reklamlarını izlemesi ile çocuklu ailelerin satın alma
davranışı arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Çocukların televizyon reklamlarını izleme sıklığı ile ailelerin TV
reklamlarını değerlendirmesi arasında anlamlı bir farklılık vardır.
3, ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Betimleyici nitelik taşıyan bu araştırmada anket yöntemi elektronik posta
yoluyla Erciyes Üniversitesi’nde çalışan ve en az bir çocuğu olan akademik personele
uygulanmıştır.

Ana kütleye

ait

liste Erciyes

Üniversitesi

Personel Dairesi

Başkanlığı’ndan temin edilmiştir. Buna göre, Erciyes Üniversitesi’nde 2088 akademik
personel bulunmaktadır. Bunlardan 1978’inin en az bir tane çocuğu vardır.
Ana kütle standart sapma ve varyanslarının bilinmesi çoğu kez olanaksız
olduğundan bunların tahmin edilmesi gerekir. Böyle bir tahmini oranlar üzerinden
yapmak çok daha kolaydır. Tüm bu nedenlerden dolayı uygulamada en çok
kullanılan örnekleme formülü n=[(1-)] / [(e/Z)2]’ dir. Burada( Kurtuluş, 1998:235236);
n: Örnek büyüklüğü
: Anakütle ilgili bir nitelik itibariyle iki gruba bölündüğünde bir grubun toplam
içindeki oranı
e: Yanılma oranı (hata payı)
z: Standart sapma miktarı
e/Z: Her bir standart sapmaya düşen tolerans düzeyidir.
Araştırmamızda örnek büyüklüğü, araştırmanın %95 güven sınırında %5
hata payında ve cevaplayıcıların %80’inin çocuklarının televizyon reklamlarını
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izledikleri varsayımı altında, yukarıdaki formül yardımıyla

n=[(1-)] / [(e/Z)2] =

[0,8(1-0,8)]/[0,05/1,96)2] = 256 olarak bulunmuştur.
Örnek büyüklüğü saptandıktan sonra bunun ana kütle içindeki oranının
%5’den büyük olup olmadığı (n/N0.05) saptanmalıdır. Şayet oran %5’ten büyükse
hesaplanan

örnek

büyüklüğü

(N-n)/(N-1)

düzeltme

faktörü

ile

çarpılarak

küçültülmelidir.
Araştırma için örnek büyüklüğü n/N=256/1978=0,130,05 olduğu için
saptanan örnek büyüklüğü (N-n)/(N-1)= (1978-256)/(1978-1)=0,871 düzeltme faktörü
ile çarpılmalıdır. Böylece örnek büyüklüğü n=256x0,871 223 olarak tespit edilmiştir.
Örnek büyüklüğü bu şekilde tespit edildikten sonra yeterli geri dönüşü sağlamak
amacıyla 800 anket tesadüfi olarak Erciyes Üniversitesi’ndeki fakültelerde görev
yapan ve en az 1 çocuğu olan personele e-posta yoluyla gönderilmiştir. 340 anket
geri dönmüştür ancak bunlardan geçerli olan 297’si değerlendirme kapsamına
alınmıştır.
Araştırmada kullanılan ölçek, literatür araştırması sırasında elde edilen
bilgiler ışığında ve daha önce yapılmış bazı çalışmalardan (Mittal vd., 2010, Chan ve
McNeal, 2003, Khandai ve Agrawal, 2012, Buijzen, 2009, Singh ve Kaur, 2011)
yararlanılarak geliştirilmiştir.

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Cevaplayıcıların Demografik Dağılımları
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların %45,5’i 36-45 yaş aralığındaki kişilerden
oluşmaktadır. Katılımcıların %62,6’sı erkek, %37,4’ü ise kadındır. Cevaplayıcıların
büyük çoğunluğunu Yrd. Doç. Dr.’lar oluşturmaktadır (%37,4). Araştırmaya
katılanların çocuklarının yaşlarına bakıldığında %51,2’sinin birinci çocukları 0-10 yaş
aralığında, %65,1’inin ikinci çocukları 1-10 yaş aralığında, %72,2’sininin üçüncü
çocuklarının ise yine 1-10 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Birinci ve üçüncü
çocukların çoğunluğu erkek iken, ikinci çocukların çoğunluğu ise kızdır.
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Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Dağılımları
Yaş

Frekans

35 ve daha az

Yüzde

1. Çocukların yaşları

Frekans

Yüzde

87

30,0

0-10

150

51,0

36-45

135

46,5

11-20

114

38,8

46-55

45

15,5

20’den büyük

30

10,2

56-65

24

8,0

Toplam

294

100,0

Toplam

291

100,0

2. Çocukların yaşları

Frekans

Yüzde

Cinsiyet

Frekans

Yüzde

1-10

129

65,2

Kadın

111

37,4

11-20

57

28,8

Erkek

186

62,6

20’den büyük

12

6,1

Toplam

297

100,0

Toplam

198

100,0

Ünvan

3. Çocukların yaşları

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

Prof. Dr.

39

13,1

1-10

39

72,2

Doç. Dr.

54

18,2

11-20

9

16,7

Yrd. Doç. Dr.

111

37,4

20’den büyük

6

11,1

Öğr. Gör.

45

15,2

Toplam

54

100,0

Okutman

21

7,1

2.

Frekans

Yüzde

129

64,2

Çocukların

cinsiyeti
Arş. Gör.

15

5,1

Kız
Erkek

72

35,8

Toplam

201

100,0

Uzman

12

4,0

Toplam

297

100,0

1.Çocukların

Frekans

Yüzde

cinsiyeti

3.

Çocukların

Frekans

Yüzde

cinsiyeti

Kız

141

47,5

Kız

24

44,4

Erkek

156

52,5

Erkek

30

55,6

Toplam

297

100,0

Toplam

54

100,0

4.2. Çocukların Hangi Tür Reklamları İzlediği ve Reklamda Gördüğü /
Gördükleri Hangi Ürünü Tercih Ettikleri
Analiz sonuçlarına göre çocuklar en çok oyuncak reklamlarını izliyor (%51,5)
ve en çok da reklamlarda gördükleri oyuncakların satın alınmasını istiyorlar (%55,3).
Reklam türleri ve oranları Tablo 2’de görülmektedir.
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Tablo 2. Çocukların TV’de İzledikleri Reklam Türleri ve Ürün Tercihleri
Reklamların

Frekans

Yüzde

Reklamların Türü

Frekans

Yüzde

Türü
Otomobil

30

10,3

Araba

18

6,4

Yiyecek ve içecek

63

21,6

Yiyecek ve içecek

84

29,8

Kıyafet

12

4,1

Kıyafet

3

1,1

Banka

6

2,1

Cep telefonu

15

5,2

Oyuncak

Oyuncak

150

51,5

Kozmetik

Kozmetik

3

1,0

12

4,1

291

100,0

Cep telefonu

Diğer
Toplam

Toplam

15

5,3

156

55,3

6

2,1

282

100,0

4.3. Satın Alma Davranışını Nelerin/Kimlerin Etkilediği
Cevaplayıcıların satın alma davranışı üzerinde en etkili olan unsur (Tablo 3)
eşlerin istekleri (3,48), sonra firmaların kampanyaları (3,46) daha sonra ise
çocukların istekleridir (3,40).
Tablo 3. Satın Alma Davranışını Etkileyenler

Satın Alma Davranışını Etkileyenler

N

Ort.

Std.
Sapma

Satın alma davranışım üzerinde arkadaşlarım

285

2,8211

,82196

288

2,0208

,83034

288

2,7917

,94721

285

2,4000

,86480

285

3,4000

,73254

288

2,3542

,75102

288

2,3542

,84283

etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde radyo reklamları
etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde televizyon
reklamları etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde gazete reklamları
etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde çocuğum
/çocuklarım istekleri etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde bilboardlarda
yayınlanan reklamlar etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde televizyonda
yayınlanan filmler etkilidir
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Satın Alma Davranışını Etkileyenler

N

Ort.

Std.

Satın alma davranışım üzerinde internet etkilidir

285

3,0000

,84753

Satın alma davranışım üzerinde firmaların

288

3,4687

,80443

282

3,4894

,76968

Sapma

kampanyaları etkilidir
Satın alma davranışım üzerinde eşimin istekleri
etkilidir

4.4. Çocukların Reklamları İzleyip/İzlemedikleri ve Reklamlarda Görüp
İstedikleri Ürünlerin Satın Alınıp/Alınmaması
Cevaplayıcıların çoğunluğu çocuklarının televizyonda reklamları izlediklerini
belirtmişlerdir (%89,9). Ayrıca, %42,4’ü çocuğunun/çocuklarının reklamlarda görüp
istedikleri

ürünleri

satın

aldıklarını

söylerken,

%57,6’sı

satın

almadıklarını

söylemişlerdir.

4.5. Cevaplayıcıların Televizyon Reklamlarını Değerlen-dirmelerinde
Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi
Cevaplayıcıların televizyon reklamlarını değerlendirmelerinde etkili olan
ifadeleri belirli sayıda faktörlere indirgeyerek; 41 ifadeyi cevaplayıcıların hangi
faktörler altında algıladığını belirlemek amacıyla faktör analizi uygulanmıştır. Ancak,
faktör skorları incelendiğinde, bazı ifadelere ait skorların, 0,450’nin altında olduğu
görülmüş ve bunların korelasyon katsayısının da düşük olduğu belirlenmiştir. Bu
sebeple, ölçekteki 5, 8, 13, ve 38’inci ifadeler analiz kapsamından çıkarılarak kalan
37 ifadeye yeniden faktör analizi uygulanmıştır.
Analizde “varimax yöntemi” kullanılarak özdeğeri 1’den büyük olan on faktör
(algılanılan değer boyutları) bulunmuştur. Özdeğeri 1’den büyük olan faktörler toplam
varyansın %70,5’ini açıklamaktadır ve bu oranın %60’ın üzerinde çıkması
araştırmalarda arzu edilen bir orandır (Hair vd., 1998:104; Nakip 2006:409). KMO
(Kaiser-Meyer- Olkin Measure of

Sampling Adequacy)

testi 0,656 olarak

bulunmuştur; buna göre faktör analizi yapılan örneklemenin yeterli olduğu söylenebilir
(Altunışık vd., 2007: 226). Barlett testi x²=5277,056 çıkmıştır ve 0,000 anlamlılık
düzeyinde ana kütle içerisindeki değişkenler arasında bir ilişkinin var olduğunu
göstermektedir.
Verilerin kendi içindeki iç tutarlılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla
güvenirlik analizi yapılmış ve güvenirlik katsayısı (Cronbach's Alpha) 0,77 olarak
bulunmuştur. Alfa değerinin 0,70 ve üzerinde olması yeterli görülmektedir (Altunışık,
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vd., 2007: 116). Faktör analizi ile belirlenen on faktörün içerdiği değişkenler
bakımından daha kolay tanımlanabilmesini sağlayan faktör döndürme (Rotated
Component Matrix) sonuçlarından on faktörün içerikleri belirlenmiştir. Bu faktörlere
verilen isimler, açıklanan varyans %’leri, her bir faktörü oluşturan ifadelerin
ortalamaları, faktörlerin Alfa değerleri ve faktör yükleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Televizyon Reklamlarının Değerlendirilmesinde Etkili Olan Faktörler
Açıklana
Faktörler

Özdeğer

n

Faktör

Varyans

Yükleri

Alfa

X

()

(%)
Faktör 1: Reklamların yanıltıcı
özellikleri

8,968

Değerleri

8,996

0,803

Televizyon reklamları çocukların
sürekli ısrarcı kişiler olmalarına yol

,689

2,59

,665

2,27

,622

2,25

,615

3,61

,584

3,59

,499

2,68

açıyor
Televizyon reklamları çocukların
ürünleri tercih etmeleri için çeşitli
yalanlara başvuruyorlar
Televizyon reklamlarında gerçek
dışı vaatlerle tüketiciler
yanıltılmakta ve mantıklı tercih
yapmaları zorlaşmaktadır
Çocuğum/çocuklarım en çok
reklamını sevdikleri ürünleri talep
ediyorlar
Çocuğum/çocuklarım kendilerinde
olan ürünleri reklamlarda
gördüklerinde çok mutlu oluyorlar
Çocuklara yönelik televizyon
reklamları aile içi çatışmalara neden
olmaktadır
Faktör 2: Çocukların İstediği Ürün
Satın Alınmadığında Oluşan

4,504

8,896

0,695

Tepkileri
Çocuğum/çocuklarım istediği ürün
satın alınmadığında küser
Çocuğum/çocuklarım istediği ürün
satın alınmadığında ağlar
Çocuğum/çocuklarım istediği ürün
satın alınmadığında tehdit eder

,849

3,14

,835

3,15

,785

3,75
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Açıklana
Faktörler

Özdeğer

Alfa

n

Faktör

Varyans

Yükleri

X

,529

3,15

,489

3,43

()

(%)
Çocuğum/çocuklarım istediği ürün
satın alınmadığında kabullenir

Değerleri

Çocuğum/çocuklarım izlediği
reklamdan sonra hemen o ürünü
almak ister
Faktör 3: TV Reklamlarının
Beğenilmesi ve Marka Bilincine

2,657

8,657

0,713

Katkısı
Televizyon reklamları tüketicide
marka bilinci oluşmasına yol açar.

,830

3,51

,776

3,11

,603

2,98

,583

3,23

Televizyon reklamları çocukların
markalar ve ürünler hakkındaki
bilgilerini geliştirmeye yardımcı
olurlar
Televizyon reklamlarını
beğeniyorum
Televizyon reklamları sayesinde
rakip ürünler arasında karşılaştırma
yapmak kolaylaşıyor
Faktör 4: TV Reklamlarının
Çocuklar Üzerindeki Olumsuz

2,134

8,295

0,782

Etkileri
Televizyonda çocuklara yönelik çok
fazla reklam var
Televizyon reklamları çocukların
satın alma isteklerini artırır
Televizyon reklamları çocukların
tatminsizlik duygularını artırır

,798

2,06

,624

1,86

,550

2,16

,531

3,43

,480

2,17

,458

1,78

Çocuğum/çocuklarım ürün seçerken
özellikle bir markayı ister(Marka
tercihi yapar)
Çocuklar reklamlardan oldukça
fazla etkileniyorlar
Televizyon reklamları insanları aşırı
tüketime (savurganlığa) sevk eder
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Açıklanan
Faktörler

Özdeğer

Varyans
(%)

Faktör 5: TV Reklamları İle İlgili
Olumlu Düşünceler

1,836

Faktör
Yükleri

Alfa

X

()

7,764

Biz ailecek televizyon reklamlarına
güveniyoruz
Televizyonlarda çocuklara yönelik
fazla reklam yok

Değerleri

0,749
,759

2,03

,698

4,03

,654

2,23

,496

1,90

Televizyon reklamları çocukların
sosyal davranışlarını olumlu yönde
etkiler
Televizyon reklamlarında
söylenenler ve gösterilenler her
zaman doğrudur
Faktör 6: TV Reklamları İle İlgili
Olumsuz Düşünceler

1,598

6,455

0,701

Çocuğum/çocuklarım reklamını
izlediği bir ürünü/markayı alışveriş

,840

3,94

,660

2,35

,469

2,11

,840

2,84

sırasında tanır
Televizyon reklamları insanların
ihtiyacı olmayan ürünleri satın
almalarına neden oluyor
Çocuklara yönelik reklamı yapılan
ürünlerde çok fazla şeker ürünleri
var
Televizyon reklamları çocukların
kendi başlarına karar vermelerine
engel oluyor
Faktör 7: TV Reklamlarının Ürünleri
Prestijli Göstermesi ve Sağlıksız Yeme

1,445

5,915

0,734

Alışkanlığı Kazandırması
Televizyon reklamları ürünün çeşitli
özelliklerinin vurgulanarak daha
prestijli gözükmesine ve daha üstün

,823

4,14

,783

2,02

algılanmasına yol açar.
Televizyon reklamları çocuklara
sağlıksız yeme alışkanlığı
kazandırmaktadır
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Açıklanan
Faktörler

Özdeğer

Varyans

Yükleri

(%)
Faktör 8: Reklamların Rahatsız
Edici Olması ve Hayal Kırıklığına
Uğratması

1

Faktör

Alfa

X

Değerleri
()

5

,354

0,682

,682

Çocuğum/çocuklarım reklamlarda
gördükleri ürüne sahip olduklarında
çoğu zaman beklentilerinin

,757

2,83

,635

2,68

karşılanmaması nedeniyle hayal
kırıklığına uğruyorlar
Televizyon reklamları uygunsuz ve
rahatsız edici
Faktör 9: Reklamların Bilgilendirici
Özellikleri

1,257

4,983

0,725

Çocuğum/çocuklarım özellikle
üzerinde çizgi film-animasyon
karakter olan ürünleri satın almak

,717

3,83

,572

3,20

ister
Televizyon reklamları ürünlerin
bulunabilirliği, fiyatı ve özellikleri
hakkında bilgiler vermeleri
açısından önemlidir
Faktör 10: Reklamların Ürün
Güvenirliliğine Etkisi

1,045

4,879

Çocuğum/çocuklarım isteyip bana
aldırdığı ürünleri kullanır/tüketir

0,708
,809

3,29

,577

1,94

Televizyonda reklamı yapılan
ürünler satın alınabilecek en iyi
ürünlerdir

4.6.

TV

Reklamlarını

İzleyen

Çocukların

Ailelerin

Satın

Alma

Davranışına Etkisi İle İlgili Regresyon Analizi
Yapılan regresyon analizi sonucunda belirlenen bağımlı değişken
(Çocuğum/çocuklarım izlediği reklamdan sonra hemen o ürünü almak ister) ifadesi ile
bağımsız değişken (ailelerin çocuğunun/çocuklarının reklamlarda görüp istedikleri
ürünleri satın alma sıklığı) arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Satın alma
sıklığı kategorik bir değişken olduğu için bu değişken analizde kullanılabilmesi için
kukla değişken olarak yeniden kodlanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’de verilmiştir.


İkiden fazla şıklı değişkenler in ( mesela, eğitim düzeyi, meslek, bir ürünün tüketim sıklığı vb. gibi )
regresyon analizinde bağımsız ya da bağımlı değişken olarak kullanılması gerekli olabilir. Bu
durumda metrik olmayan bu gözlemleri metrik hâle çevirebilmek için 1-0 tekniğinden yararlanırız.
Bu teknik sonucunda elde edilen değişkenlere kukla değişken denir (Nakip, 2003:316).
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Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişken

Standartlaştırılmış Beta

T Değeri

p

-

22,675

,000

-,125

-2,059

,040

Katsayıları
Sabit
Ürünü Alıp Almama
2

R =0,16

2

Ayarlanmış R =0,12

F=1,906

Anlamlılık Düzeyi= 0.04

Çocukların izlediği reklamdan sonra hemen o ürünü almak istemesi ile ilgili
değişimin %16’sı ailelerin çocukların reklamlarda görüp istedikleri ürünleri satın alıp
2’

almamaları tarafından açıklanmaktadır. Ancak R nin düşük çıkması aralarındaki
ilişkinin zayıf olduğunu göstermektedir. Televizyon reklamları çocuklu ailelerin satın
alma davranışını etkilese de aileler çocukların istedikleri ürünleri her zaman satın
almamaktadırlar. Analiz sonuçları anlamlı çıktığı için (p<0,05), TV reklamları ile
çocuklu ailelerin satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir ilişki vardır denilebilir yani,
TV reklamları çocuklu ailelerin satın alma davranışını etkilemektedir. Bu durumda, H1
hipotezi kabul edilmiştir.

4.7. Çocukların TV Reklamlarını İzleme Sıklığı İle Ailelerin TV
Reklamlarını Değerlendirmeleriyle İlgili Analiz Sonuçları
Cevaplayıcıların TV Reklamlarını algılamalarının çocukların TV reklamlarını
izlemesi itibariyle farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, faktörler
bağımlı değişken ve çocukların TV reklamlarını izleyip izlemediği bağımsız değişken
olarak atanarak, Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda
Box’ın M Testi: 467,345; Anlamlılık düzeyi: 0,68 çıkmıştır. Bu durum, varyans ve
kovaryans matrisinin eşit olduğunu göstermektedir. Yani varsayım ihlali yoktur. Bu
analiz çerçevesinde ayrıca, Pillais, Hotellings ve Wilks testleri yapılmış olup elde
edilen değerler Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Faktörler İtibariyle TV Reklamlarının İzlenme Sıklığı Arasındaki Farkı
Gösteren Varyans Analizi Sonuçları

Testlerin Adı

Değer

Tam F

Hotelling's Trace
Pillai's Trace
Wilks' Lambda

,289
,224
,776

7,561
7,561
7,561

Hipotez
Serbestlik
Derecesi
10
10
10

Hata
Serbestlik
Derecesi
262
262
262

F
Anlamlılık
Değeri
,000
,000
,000
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Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) sonuçlarına göre F anlamlılık
değerleri 0.05’den küçük olduğu için faktörler itibarıyla TV reklamlarının izlenme
sıklığı arasında anlamlı bir farklılık vardır. Çocukların TV reklamlarını izleme sıklıkları
ailelerin reklamları farklı değerlendirmelerine yol açabilmektedir. Bu durumda H2
hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 7: Reklamların İzlenme Sıklığı İtibariyle Faktörleri Algılama Farklarını
Gösteren Varyans Analizi Sonuçları Özeti
Ortalamalar
Değişkenler

Çok

Az

Az

Ne Az

F
Fazla

Ne Çok

Çok

F

Anlamlılık
Değeri

Fazla

Reklamların
yanıltıcı

2,854

2,848

2,821

2,750

3,000

,581

,677

3,725

3,475

3,293

2,981

3,000

11,750

,000

ve 2,438

3,114

3,307

3,438

3,000

11,302

,000

2,354

2,311

2,172

2,173

3,000

4,635

,001

İle İlgili Olumlu 2,563

2,504

2,636

2,453

3,000

2,306

,059

2,909

2,741

2,719

3,000

2,387

,052

özellikleri
Çocukların
İstediği

Ürün

Satın
Alınmadığında
Oluşan Tepkileri
TV
Reklamlarının
Beğenilmesi

Marka Bilincine
Katkısı
TV
Reklamlarının
Çocuklar
Üzerindeki
Olumsuz Etkileri
TV

Reklamları

Düşünceler
TV

Reklamları

İle İlgili Olumsuz 2,781
Düşünceler
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F
Değişkenler

Ortalamalar

F

Anlamlılık
Değeri

TV
Reklamlarının
Ürünleri Prestijli
Göstermesi

ve

3,063

3,091

3,080

3,000

3,000

,535

,710

2,375

2,977

2,705

2,656

3,000

3,392

,010

3,437

3,250

3,580

3,719

3,000

4,350

,002

2,750

2,500

2,705

2,500

3,000

1,972

,099

Sağlıksız Yeme
Alışkanlığı
Kazandırması
Reklamların
Rahatsız

Edici

Olması ve Hayal
Kırıklığına
Uğratması
Reklamların
Bilgilendirici
Özellikleri
Reklamların
Ürün
Güvenirliliğine
Etkisi

Faktörler tek tek incelendiğinde reklamların izlenme sıklığı itibarı ile
“Çocukların istediği ürün satın alınmadığında oluşan tepkileri, TV reklamlarının
beğenilmesi ve marka bilincine katkısı, TV reklamlarının çocuklar üzerindeki olumsuz
etkileri, reklamların rahatsız edici olması ve hayal kırıklığına uğratması, reklamların
bilgilendirici özellikleri” olarak isimlendirilen faktörler bakımından farkın ortaya çıktığı
görülmektedir (Tablo 7). Diğer faktörler itibarı ile anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.
“Çocukların istediği ürün satın alınmadığında oluşan tepkileri” isimli faktörün
reklamların izlenme sıklığına göre ortalamasına bakıldığında, reklamları “çok az”
izleyen çocukların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum, çocuklar
reklamları çok az izleseler de aileler çocukların istedikleri ürünleri satın
almadıklarında oluşan tepkilerden çekinmektedirler veya aileler çocukların reklamları
daha fazla izlediklerinde tepkilerinin de fazla olacağını düşündükleri şeklinde
açıklanabilmektedir.
“TV reklamlarının beğenilmesi ve marka bilincine katkısı” isimli faktörün
reklamların izlenme sıklığına göre ortalamasına bakıldığında, reklamları “fazla”
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izleyen çocukların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Aileler çocuklarının
reklamları izlemesinin ve beğenmesinin marka bilinci açısından olumlu etkileri
olduğuna inanmaktadırlar.
“TV reklamlarının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri”, isimli faktörün
reklamların izlenme sıklığına göre ortalamasına bakıldığında, reklamları “çok fazla”
izleyen çocukların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç, aileler çok
fazla reklama maruz kalan çocukların reklamlardan olumsuz etkileneceğini
düşünmektedirler şeklinde değerlendirilebilir.
“Reklamların rahatsız edici olması ve hayal kırıklığına uğratması”, isimli
faktörün reklamların izlenme sıklığına göre ortalamasına bakıldığında, reklamları “çok
fazla” izleyen çocukların ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir. Aileler,
çocuklarının reklamları çok fazla izlediklerinde rahatsız olacaklarını ve reklamda
gördükleri ürünleri satın aldıklarında ürünler beklentilerini karşılamadığı zaman hayal
kırıklığına uğrayacaklarını düşünmektedirler.
“Reklamların bilgilendirici özellikleri” olarak adlandırılan faktörün reklamların
izlenme sıklığına göre ortalamasına bakıldığında, reklamları “fazla” izleyen çocukların
ortalamasının yüksek olduğu görülmektedir.
Aileler, çocukların reklamları fazla izlemelerinin reklamların bilgilendirici
özelliklerinden yararlanmaları açısından iyi olacağını düşünmektedirler.

SONUÇ
İnsan hayatını etkileyen en önemli teknolojik buluşlardan birisi televizyondur.
Günümüzde hemen hemen herkes televizyon izlemektedir. İnsanlar televizyondan
etkilenmekte ve zamanının büyük bir bölümünü televizyon karşısında geçirmektedir.
Kısaca TV dediğimiz bu sihirli ekranda yer alan reklamlar insanları sürekli tüketime
teşvik etmektedir. İnsanların daha fazla ürün almaları istenmektedir. Böyle bir
durumdan yetişkinler dahi etkilendiğine göre çocukların çok daha fazla etkilenecekleri
açıktır.
Bu çalışma televizyon reklamlarını izleyen çocukların ailelerin satın alma
davranışına etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Araştırmanın sonuçları şöyle özetlenebilir; araştırmaya 186 erkek, 111 kadın
akademisyen katılmıştır. Cevaplayıcıların büyük çoğunluğunu Yrd. Doç. Dr.’lar
oluşturmaktadır (%37,4). Analiz sonuçlarına göre çocuklar en çok oyuncak
reklamlarını izlemekte ve en çok da reklamlarda gördükleri oyuncakların satın
alınmasını istemektedirler. Bu sonuç Karaca, Pekyaman ve Güney’in, (2007)’de
yaptıkları araştırma sonucuyla benzerlik göstermektedir. Cevaplayıcıların satın alma
davranışı üzerinde en etkili olan unsur eşlerin istekleri sonra firmaların kampanyaları
daha sonra ise çocukların istekleridir.
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Araştırmada
öncelikle
cevaplayıcıların
televizyon
reklamlarını
değerlendirmelerinde etkili olan ifadeleri belirli sayıda faktörlere indirgeyerek; 41
ifadeyi cevaplayıcıların hangi faktörler altında algıladığını belirlemek amacıyla faktör
analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda ifadeler on faktör altında toplanmıştır.
Daha sonra yapılan regresyon analizi ile belirlenen bağımlı değişken
(Çocuğum/çocuklarım izlediği reklamdan sonra hemen o ürünü almak ister) ile
bağımsız değişken (ailelerin çocuğunun/çocuklarının reklamlarda görüp istedikleri
ürünleri satın alma sıklığı) arasındaki ilişkiler belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz
sonuçları anlamlı çıktığı için (p<0,05), TV reklamları ile çocuklu ailelerin satın alma
davranışı üzerinde etkisi olduğu söylenebilir.
Son olarak, çocukların TV reklamlarını izleme sıklığının faktörler itibariyle
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla, faktörler bağımlı değişken ve
çocukların TV reklamlarını izleme sıklıkları bağımsız değişken olarak atanarak, Çoklu
Varyans Analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucuna göre, faktörler itibarıyla TV
reklamlarının izlenme sıklığı arasında fark belirlenmiştir. Bu sonuç, Singh ve Kaur’un
yaptıkları çalışmayla benzerlik göstermektedir (2011).
Faktörler tek tek incelendiğinde reklamların izlenme sıklığı itibarı ile
“Çocukların istediği ürün satın alınmadığında oluşan tepkileri, TV reklamlarının
beğenilmesi ve marka bilincine katkısı, TV reklamlarının çocuklar üzerindeki olumsuz
etkileri, reklamların rahatsız edici olması ve hayal kırıklığına uğratması, reklamların
bilgilendirici özellikleri” olarak isimlendirilen faktörler bakımından farkın ortaya çıktığı
görülmektedir Diğer faktörler itibarı ile anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır.
Daha önceden de bahsedildiği gibi doğrudan araştırma konusuyla ilgili
yapılan araştırmaya literatürde rastlanamamıştır. Bu sebeple, araştırma sonuçlarının
çok yakın benzerlikler gösterdiği söylenemez.
Türkiye’deki bütün çocuklu aileleri temsil edebilecek nitelikteki bir örnek
grubun üzerinde araştırma yapmanın getirdiği zorluklar nedeniyle, araştırma bölgesi
olarak, Erciyes Üniversitesi’nde çalışan ve çocukları olan akademik personel
seçilmiştir.
Televizyon reklamlarını izleyen çocukların satın alma davranışı
üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmanın sadece Erciyes
Üniversitesi’nde yapılmış olması önemli bir kısıttır. Bu nedenle araştırma sonuçlarını
tüm Türkiye’ye genelleştirmekten söz edilemez.
Bu türden çalışmaların başka üniversitelerdeki akademisyenlerle de
yürütülerek sonuçların karşılaştırılması farklı bakış açıları kazandırabilecektir. Yapılan
bu araştırmanın gelecekte yapılacak olan benzer çalışmalara ışık tutacağı,
sonuçlarının karşılaştırmalar yapmak, benzerlikler bulmak ve farklılıklar tespit etmek
için fırsatlar sunacağı bu bakımdan gelecekte de faydalı olacağı söylenebilir.
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ÖZET
Markaların genel özelliklerini bir coğrafyanın markalanmasını ifade eden
destinasyon markalamada da görmek mümkündür. Ancak destinasyon markalamada
somut unsurların yanı sıra coğrafi, kültürel, tarihi birçok değişken söz konusu
olmaktadır. Bu çalışmanın amacı destinasyon olarak ülke tanıtım reklam filmlerindeki
çekicilik unsurlarını ortaya koymaktır. Çalışma bu alanda yapılan diğer akademik
çalışmalara ilişkin literatür taraması temelinde şekillendirilmiştir. Araştırmada Dünya
Turizm Örgütü tarafından 2008 yılında yapılan bir çalışma neticesinde destinasyon
markalamada en iyi ilk 7 ülkenin tanıtım videolarına içerik analizi uygulanmıştır.
Araştırmanın sonucunda ülke tanıtım videolarında genel altyapı, doğa güzellikleri gibi
fonksiyonel ve birliktelik, sosyal çevre gibi psikolojik unsurlara vurgu yapıldığı ve her
tanıtım videosunda da bu unsurlara süre bazında farklı oranlarda yer verildiği
gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular destinasyon olarak ülkelerin tanıtım
reklamlarını nasıl değerlendirmeleri ve hangi unsurlara vurgu yapmaları gerektiği
yönünde çıkarımlar sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Destinasyon İmajı, Destinasyon Markalama, Ülke Tanıtım
Reklamları, İçerik Analizi
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FACTORS OF ATTRACTIVENESS IN COUNTRY
COMMERCIALS: A CONTENT ANALYSIS
ABSTRACT
Main features of branding can also be observed in destination branding
which can be defined as the branding of geographic location. In destination branding;
geographic, cultural, historic and other variables can be added to other, more
tangible brand dimensions. The aim of this study is to identify the factors of
attractiveness in commercials that advertise a country as a destination. The research
is designed as a Literature Review of academic studies on the topic. A Content
Analysis of advertisement videos of top 7 countries in destination branding which are
identified by a 2008 study performed by World Tourism Organization is conducted. It
comes out that functional factors like general infrastructure and natural beauty, as
well as psychological factors like national unity and social environment are
emphasized in these videos, and that each video places varying emphasis on these
factors as measured by the time allocated to each one of them. The findings of the
study offer conclusions about how to evaluate country commercials as well as factors
to be emphasized.
Keywords: Destination Image, Destination Branding, Country Commercials,
Content Analysis
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GİRİŞ
Mekân ya da destinasyon pazarlaması, bir yerleşimin hedeflenen kitlenin
gereksinimlerini karşılayacak özellikler ile tasarlanmasıdır. Yerleşimde bulunan halk
ve işletmelerin tatmin edilmesi şartı ile ziyaretçi ve yatırımcıların hedefleri
karşılandığında başarıya ulaşılmış olur. Mekân pazarlamasında hedef kitle ya da
başka bir anlamda müşteriler; mal ve hizmet üreten işletmeler, şirket merkezleri ve
şubeleri, yurtdışı yatırım ve ihracat pazarları, turizm pazarları ve yeni yerleşimcilerdir
(Kotler ve diğ. 2002: 183).
Balakrishnan’a (2008: 63) göre destinasyon markalama zaman, insan ve
kaynak odağı ve taahhüdü, politika, kültür ve zihniyet değişikliği gerektirmektedir.
Khanna (2011: 5) ise bir destinasyon markası geliştirmek için ekonomik, politik ve
sosyal sorunların temelinde yatanların ve destinasyon markasının paydaşlarının
algısının anlaşılması gerektiğine vurgu yapmakta; aksi takdirde destinasyon
markalaması paydaşların karlarını arttıran özendirici bir faaliyet olmaktan öteye
gidemeyeceğini ve bunun günümüz ekonomik, sosyal ve politik istikrarsızlığı altındaki
ülkeler için son derece geçerli olduğunu ifade etmektedir.
Bu çalışmada ülke markalamasını etkileyen sosyo- ekonomik faktörlerle
birlikte ülkelerin tanıtım faaliyetlerinde hedef kitlede farkındalığının hangi konulara
yoğunlaşarak yarattıkları incelenmektedir. Bu sayede sosyo-ekonomik konumundan
nispeten bağımsız olarak Dünya Turizm Örgütü tarafından ülke markalamada en
başarılı seçilen 7 ülkenin tanıtım videoları bu tip kriterler dâhilinde incelenmiştir.
LİTERATÜR TARAMASI
Destinasyon Markalama
Destinasyon markası, ziyaret edilmeye değer bir coğrafyanın üstün
yanlarının gözler önüne serilmiş halidir (http://unwto.org/). Florek (2005: 206)
markaların genel özelliğine paralel olarak, destinasyon markalamada da önemli iki
fonksiyon kullanıldığını ifade etmektedir. Bunlar kimlik kazandırma ve
farklılaştırmadır. Bu noktada kimlik kazandırma, tüketiciye sunulan ürünün
kaynağının bir açıklamasıdır. Destinasyon ürünü salt bir mal ya da hizmet olmadığı
için, çok sayıda somut ve soyut meta tarafından oluşturulan kompleks bir bileşendir.
Destinasyonlar da ürünlerdir fakat mevcut markalama bakış açısı doğrudan
destinasyona uygulanamayabilir. Bunun sebepleri arasında şunlar gösterilmektedir
(Balakrishnan, 2008: 63):


Tarihi geçmiş



Coğrafi kısıtlar (konum, hava, kaynaklar, altyapı ve insanlar)



Miras isimler
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Paydaşlar- destinasyonlar; vatandaşlarına sıklıkla bilgilendirmede
bulunan idari birimler tarafından yönetilmektedir ve aldıkları kararları
kısıtlayan diğer paydaşlar tarafından da etkilenmektedir.



Bireysel, tüketici, iş ve hükümet hizmet bağlılığı

Her açıdan olduğu gibi, turizm açısından da, ülkelerin güçlü ve ikna edici bir
marka kimliğine sahip olmaları gerekmektedir. Bu noktada ülkelerin çekirdek bir
marka kişiliği belirlemeleri gerekmektedir (http://unwto.org/).
Baker (2007: 77) kimlik kazandırma fonksiyonunun yanında bir destinasyon
markasının tüketiciler tarafından kendisine yüklenen özel anlamlar ve kurulan bağlar
sayesinde kendisini farklılaştırmak durumunda olduğunu belirtmektedir.
Destinasyon markalama ve pazarlama faaliyetinde bulunurken yapılan
herhangi bir değişiklik markanın geneliyle uyumu bozmadan yapılmalıdır. Yapılan her
bir çalışma markanın mevcut gücüne bir şeyler katmalı ve pazarını büyütmeye dönük
olmalıdır. Williams’a göre (2006) marka iletişimi, marka esasının çeşitli pazarlama
kampanyaları, reklamlar ve marka logo, künyesi, sloganı, hikayesi ve adı kanalıyla
sunumunu gerektirir. Her bir medya kullanımı sürdürülebilir marka imajına ekstra
katkı sağlar.
Destinasyon markalamada da markalamaya konu her bir unsurun etkinliğini
ölçmek ve belirlemek gerekir. Örneğin, “Incredible India” kampanyası dinsel ögeler,
festivaller ve vahşi yaşam gibi çeşitli temalar üzerine geliştirilmiştir. 2003 yılında
büyük ölçüde Incredible India kampanyası sayesinde Hindistan’ın turizm geliri %20
artan turist girişiyle %15,3’e yükseldi. 2004’ te giren turist sayısı %25 arttı. Yeni
Zelanda’yı Orta Dünya olarak markaladıktan sonra ülke ziyaretçi sayısı 2002 yılında
dünya genelindeki %2 artışa karşın %7 artmıştır. Yine Yeni Zelanda’da, 2002
Akademi Ödülleri ve Yeni Zelanda’yı “En Çok Destek Veren Ülke” olarak gösteren bir
dizi reklamdan sonra ülkenin turizm web sitesi bir milyardan fazla ziyaretçi görmüştür.
Avustralya’daki pazarlamacılar “Where The Bloody Hell Are You?” kampanyasından
sonra gördükleri online patlama ile mest olmuşlardı (Hudson ve Richie, 2009: 222).
Film endüstrisi ise destinasyon markalamaya hizmet eden bir diğer
unsurdur. Bu anlamda, İngiltere 100’ün üzerinde uluslararası film ve televizyon
dizisine ev sahipliği yapmış ve izleyici kitlesi tarafından beğeni toplamış yapımlar
olarak izleyicilerini filmlerin çekildiği yerlere çekmeyi başarmıştır. Ayrıca, Mad Max
(1980), The Man from Snowy River (1982), Crocodile Dundee (1986) ve Crocodile
Dundee II (1988) gibi birkaç başarılı film sonrasında Avustralya da dünya genelinde
bilinirliğini arttırmıştır (O’Connor vd., 2008: 424).
Dünya Turizm Örgütü’nün adı geçen eserinde, kimlik kazandırma ve
farklılaşma fonksiyonları aynı zamanda birer amaç olarak görülmüştür. Ayrıca,
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ülkenin farkındalık ve tanınırlığının artırılarak potansiyel turistlerin zihninde daha
kalıcı bir yer edinmesi ile konu ülkenin daha çok ziyaret edilme isteği uyandırması için
pozitif bir imaj oluşturulması da bu amaçlar arasına dâhil edilmiştir.

Destinasyon ve Ülke imajı
İmaj ve imaj biçimleri, karmaşık kavramsal yapısı ve turistlerin kararlarını
etkilemedeki önemi nedeniyle turizm literatüründe yoğun bir şekilde incelenmiştir
(Choi vd., 2007: 118). Yazarlar arasında imajla ilgili çeşitli tanımlar olmasına rağmen,
genellikle bir ürün ya da destinasyonun nitelik ya da faydalarını gösteren, içsel olarak
kabul edilmiş çeşitli kaynaklardan edinilen bilgiye dayalı inanç ve etkiler toplamı
olarak ifade edilmektedir (Gallarza vd., 2002; Mackay ve Fesenmaier: 2000’den
aktaran Choi, 2007: 119). İmaj, beynin bir yer hakkında sahip olunan tonlarca bilgiyi
işleyerek, bu yığın arasından önemli parçaları çekip çıkarma çabasının bir ürünüdür
(Kotler vd., 1993: 141).
Gültekin’e (2005: 127) göre ise imaj, kısa ve uzun vadede bir kişinin,
kurumun, objenin veya ülkenin sahip olduğu tüm değerleriyle ilgili simgelerin
algılanışıdır. Diğer bir deyişle imaj, insanların herhangi bir nesneyle ilgili, fikir, tutum
ve inançlarının etkileşimi sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle imaj, sadece ürünler, kişi
ve kurumlar gibi somut varlıkların algılanmasında değil, ülkelerin de uluslararası
arenadaki saygınlık ve prestijinin ön koşulu olarak değerlendirilmektedir. Ülke
reklamlarında sunulacak olan çekicilik unsurları ile imaj arasında bu anlamda sıkı bir
bağ bulunmaktadır. Çünkü reklamların her bir karesi, kişiler için bir duygu, düşünce,
tutum, inanç ve bunların bir bütünü olarak ifade edebileceğimiz imajı sergilemektedir.
Etkili bir imaj, tatil dürtüleri ile ilişkilidir ve algı, değer, duygu ve tutumları içermektedir
(Watson ve Hill, 1997).
İmajın bir parçası olan destinasyon imajı ise, özel bir yer ile ilgili kişisel
düşüncelerin (bilgi, izlenim, önyargı, hayal, inanç ve fikirler) bir bütünüdür (Crompton,
1979; Reilly, 1990’dan aktaran Pan vd., 2011: 597). Destinasyon imajı, bütün
duyguları içeren bir bütün içerisinden seçilen birkaç duyguya hitap eden bir yapı
olarak tanımlanmaktadır.
Ülke imajı da, destinasyon imajı kadar önemlidir ve insanların yerler
hakkında sahip olduğu düşünce ve izlenimlerin bir bütünüdür. İmajlar, bir yere ilişkin
sahip olunan çok sayıda bilgi parçası ve o yer ile kurulan bağlantıların basitleştirilmiş
bir formudur. Allred’e göre (2000: 35) ülke imajı, ilgili bir ülke hakkında kuruluş ve
tüketicilerin sahip olduğu algı ve izlenimlerdir. Ülkenin bu algı ve izlenimleri, ülkenin
ekonomik durumu, politik yapısı, kültürü, diğer ülkelerle olan fikir ayrılıkları, iş gücü
durumu ve çevresel konularla ilgili duyarlılığını temel almaktadır diye tanımlamaktadır
(Allred vd., 2000: 36). Buradan da anlaşılacağı üzere, bir ülkenin oluşturacağı imaj,
birçok parçadan oluşan etkenlerinin her birinin değerinin toplamını ifade etmektedir.
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Bu yüzden ülkeler için iyi bir imaja sahip olmak büyük önem taşımaktadır. Çünkü bir
ülkenin uluslararası kamuoyunda iyi ve prestijli olarak anılması, ülkenin uluslararası
etkenlerinde önemli bir rol üstlenmesini ve dikkat çekmesini sağlayacaktır. Ayrıca
yaratılan imaj ile ülke, maddi ve manevi değerlerini diğer ülkelere tanıtarak, önemli bir
prestij sağlayacaktır.
Reklamlarda çekicilik unsurları ile hitap edilen kitle üzerinde seyahat
davranışlarını değiştirmek ya da farklı bir imaj unsuru elde edilmek istenmektedir.
Çalışmamızda da ülke tanıtım reklamlarında kullanılan unsurların, hitap ettikleri algı,
düşünce, duygu, tutum ve inançlara göre kendilerine yaratıkları imajları
incelenmektedir.
Ülke Tanıtımlarında Reklamın Gücü ve Etkisi
Reklam, ülkenin ziyaretçi talebini etkileyen ve bu talebin sürekliliğini
sağlayan önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Reklamlarla, hedef kitle
belirlenerek, ülkelerin kendilerine özgü yaşam tarzları, kültürel değerleri, gelenekleri
gibi birçok faktöre bağlı olan reklam mesajları oluşturulmaktadır. Bu mesajların
etkililiği ve çekiciliği doğrultusunda turistik talep açısından olumlu imaj yaratılmaya
çalışılmaktadır. Çünkü olumlu bir imajın yaratılması talebin sürekliliğini sağlamak ve
bölgenin pazarlaması açısından önem arz etmektedir (Olalı, 1983: 99).
Örneğin, İngiltere, internet üzerinde web sitesi kanalıyla yürüttüğü “Britain,
you’re invited” kampanyasında tekrar eden seyahat etme faaliyetinde bulunacak
özellikteki kitleyi Y Jenerasyonu olarak görmüş ve onları hedef almıştır (Birkner,
2011: 4). Bununla birlikte bir kent pazarlaması örneği olarak verebileceğimiz “What
happens in Vegas, Stays in Vegas” kampanyasında Las Vegas, şehrin en çok bilinen
imajı olan kumar ve showgirl, neon ışığının dışına çıkarak potansiyel ziyaretçilerine
şehri bir hayal, gizli kalmış istek ve arzularını gerçekleştirebilecekleri bir şehir imajı
yaratmaya dönük televizyon reklamı yapmıştır. Çeşitli yaş gruplarından hem kadın
hem erkeklere dönük hazırlanan bu reklamlar 2004 yılında USA Today tarafından en
çok tutulan reklam olmuştur (Hudson ve Richie, 2009: 220).
Ülkeler tutundurma, farklılaşma ve olumlu imaj amacına yönelik olarak bütün
pazarlama iletişimi araçlarını birleştirmeyi ifade eden bütünleşik pazarlama iletişimini
uygulamalıdır. Yeni Zelanda tüm ülkeyi Tolkien’in Orta Dünyası olarak marka haline
getirdiğinde, hükümet The Lord of the Rings üçlemesinden sonra projeyi desteklemek
adına 18.6 milyon $ yatırım yapmıştır. Hükümet adı geçen üçlü yapıtı gerçekleştirme
sürecinde destek vermek üzere bir The Lord of the Rings Bakanı bile atamıştır.
Çeşitli medya kanallarıyla gerçekleştirilen çeşitli reklam kampanyaları yapılmış ve her
biri arasında birer yıl geçen üçleme arasındaki bu süre zarfında çeşitli turistik tanıtım
faaliyetlerinde bulunmuştur (Hudson ve Richie, 2009: 220).

355
Ülke reklamlarının incelenmesinde Echtner ve Ritchie (1991) ile Beerli ve
Martin (2004) tarafından oluşturulmuş algılanan destinasyon imajı karakteristiklerini
baz alan Pan vd. (2011: 598) Yeni Zelanda üzerine yaptıkları çalışmada ülke
destinasyon imajını kıyaslarken ülke tanıtım reklamlarında vurgu yapıldığını ifade
ettikleri dört unsur baz alınmıştır. Bu unsurlar; psikolojik karakteristikler, işlevsel
karakteristikler, bütünsel (tasvirler) ve niteliklerdir. Bu temel başlıklar altında ele
alınan alt başlıklar üzerinde uyarlama yapılarak oluşturulan analiz temaları Pan vd.
(2011: 598)’den uyarlanmıştır ve bu temalar şekil ve açıklamaları ile şu şekildedir:
Şekil 1: Video Analiz Temaları

Ülke reklamlarındaki her bir sahne, bu dört ana kategori altında belirlenen
toplam dokuz temanın birine dâhil olacak şekilde sınıflandırılmıştır. Her bir temaya
dâhil olan sahne türleri aşağıda açıklanmıştır:


Genel altyapı; alışveriş imkânları, yolların kalitesi, şehir manzaraları…



Turistik altyapı; oteller, restoranlar, diğer turistik yapılar…



Turistler için boş zaman ve rekreasyon imkanları; deniz-kum-güneş
üçlüsü, sportif aktiviteler, macera sporları, dağ yürüyüşleri…



Kültür, tarih ve sanat; Yerel el işleri, gelenek ve görenekler, yaşam
tarzları, yöresel müzik ve danslar, yemek ve içkiler…



Sosyal çevre; etnik çeşitlilik ve farklılık, yerlilerin misafirperverliği…



Birliktelik; aile, aşk, dostluk, romantizm vurguları,



Doğal kaynaklar; salt manzara sahneleri,



Doğal yaşam; ülkenin vahşi yaşamına ait kareler,



Yerlerin atmosferi; insan faktörünün baskın olduğu doğa sahneleri.
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METODOLOJİ
Tasarım, Yöntem ve Örneklem
Ülke tanıtım videoları turistlerin seyahat kararlarında referans aldıkları
önemli kaynaklar olup turistler üzerinde destinasyona ilişkin imaj yaratılmasında katkı
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı ise destinasyon olarak ülke tanıtım reklam
filmlerindeki çekicilik unsurlarını ortaya koymaktır.
Bu çalışmada nitel araştırmalarda bir veri analiz tekniği olan içerik analizi
kullanılmıştır. Eldeki verilerden tekrarlanabilen ve geçerli çıkarımlar sağlamak için
kullanılan sistematik bir araştırma metodu olan içerik analizi (Krippendorff, 1980)
nicel yaklaşım ile uygulandığında içerik var/yok şeklinde analiz edilirken nitel
yaklaşım ile uygulandığında ise içeriğe ilişkin çıkarımlarda bulunulmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise çalışmanın gerekliliklerine ve araştırma amacının
yön verdiği kriterlere göre belirlenen amaçlı örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Bu
kapsamda Dünya Turizm Örgütü tarafından Temmuz-Ağustos 2008 tarihleri arasında
örgüt üyesi ulusal turizm örgütlerinin destinasyon markasına ilişkin algı, bu alandaki
faaliyetleri ve en iyi uygulamalara ilişkin görüşlerini içeren bir anket neticesinde
destinasyon markalamada en iyi ilk 7 ülke için tanıtım videolarına içerik analizi tekniği
uygulanmıştır. Bu çalışmanın hazırlandığı dönemde Dünya Turizm Örgütü’nün bu
konuda sunduğu en güncel veriler 2008 yılında yapılmış bu araştırmaya aittir.
Dolayısıyla çalışma kapsamında bu ülkelerin incelenmesi uygun görülmüştür.
Videolar bilgisayar ortamında izlenmiş ve videoların içerik analizi, üç araştırmacı
tarafından analiz öncesinde oluşturulan ön protokol ile belirlenen analiz kriterleri
doğrultusunda ayrı ayrı yapılmış ve inceleme bu yönde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın birden çok kişi tarafından yapılması geçerlilik ve güvenilirliğin bir
göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasından sonra fikir
ayrılığı olan videolarda araştırmacılar aralarında tartışarak söz konusu videonun
incelenen kategorilerden hangisine gireceği konusunda uzlaşmışlardır.
Araştırmanın güvenilirliği açısından üç kodlayıcı, tanıtım videolarını ayrı ayrı
kodlamıştır. Sahne geçişleri ayrı ayrı incelenen videoların yaklaşık %80’inde fikir
birliği oluşmuş, fikir ayrılığı olan video sahne kategorizasyonlarında ise kodlayıcılar
aralarında tartışarak söz konusu sahnenin incelenen kategorilerden hangisine
gireceği konusunda uzlaşmışlardır.
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Bulgular
Videoların tamamına yakınında kullanılan dil İngilizce’dir ancak bir ülke
(Dubai) fonda İngilizce tanıtım konuşmasına yer vermeyip kısa İngilizce ifadeler
kullanırken, bir başka ülke (Hindistan) fona müzik harici bir eklenti vermemiştir. Bir
ülke (İspanya) ise tanıtım videosunda kendi resmi dilini kullanmıştır.
En uzun video toplam 4 adet tanıtım videosu izlenen Avustralya’ya ait 14:38
dakikalık videodur. İzlenme skoru en yüksek ülke videosu ise izlendiği gün baz
alınarak 251,782 tık ile İrlanda’dır.
Ülke tanıtım videolarında yer alan sahnelerin yorumlanarak bir kategori
altına yerleştirilmesinin ardından, her ülkenin turizm tanıtım videolarının ülkeler
bazında detaylı çözümlemesine ek olarak; her bir sahne kategorisinin her bir ülkeye
ait toplam sahne sayısına yüzde olarak oranlanması ile ülkeler kıyaslanmış ve ortak
noktalar bulunmaya çalışılmıştır.
Aşağıda araştırma bulgularına ait frekans ve yüzde tablolarına yer
verilmektedir:

Tablo 1: Ülke reklamlarındaki sahnelerin temalara göre frekans dağılımları (İlgili
temaya ait sahne sayısı)

işlevsel nitelikler
işlevsel
tasvirler
Psikolojik
nitelikler

Genel altyapı
Turistik
altyapı
Boş zaman ve
rekr.
Doğal
kaynaklar
Doğal yaşam
Kültür, tarih,
sanat
Sosyal çevre
Birliktelik

Psk.
Nit.

İncelenen Sahne Frekansları

Ülke

Yerlerin
atmosferi

Toplam sahne sayısı

Hindistan İrlanda

İspanya

Malezya

Yeni
Avustralya
Zelanda

Dubai

4

6

25

16

9

39

17

0

2

12

5

6

12

5

9

0

31

20

33

46

9

2

2

2

9

17

41

2

0

0

1

6

9

25

0

10

5

16

16

12

6

10

3

6

4

5

7

5

1

0

7

17

7

12

13

0

10

1

8

7

9

21

1

38

29

116

91

114

208

45
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Tablo 2: Ülke reklamlarındaki sahnelerin temalara göre yüzdeleri

(İlgili temaya ait sahne sayısı / Toplam sahne)

Sahne Yüzdeleri
İşlevsel Nitelikler
Ülkeler
Hindistan
İrlanda
İspanya
Malezya
Yeni Zelanda
Avustralya
Dubai
Genel

Genel
altyapı
10,53
20,69
21,55
17,58
7,89
18,75
37,78
19,25

Turistik
altyapı
0
6,9
10,34
5,49
5,26
5,77
11,11
6,41

İşlevsel Tasvirler

Psikolojik Nitelikler

Psikolojik
Tasvirler

Boş zaman
Doğal
Kültür, tarih,
Yerlerin
ve
Doğal yaşam
Sosyal çevre Birliktelik
kaynaklar
sanat
atmosferi
rekreasyon
23,68
5,26
0
26,32
7,89
0
26,32
0
6,9
0
17,24
20,69
24,14
3,45
26,72
1,72
0,86
13,79
3,45
14,66
6,9
21,98
9,89
6,59
17,58
5,49
7,69
7,69
28,95
14,91
7,89
10,53
6,14
10,53
7,89
22,12
19,71
12,02
2,88
2,4
6,25
10,1
20
4,44
0
22,22
2,22
0
2,22
20,49
8,98
3,91
15,79
6,9
9,04
9,22

Yüzde tablosunda koyu harfle yazılan hücreler, kategoriye ait en yüksek
yüzde oranını, boyalı hücreler ise her bir ülkenin en çok kullandığı üç temayı
göstermektedir.
Bu bağlamda göze çarpan ilk nokta, ülkelerin toplamda en çok “boş zaman
ve rekreasyon” sahneleri kullandıklarıdır. İncelenen yedi ülkenin altısı bu temaya
yüksek oranlarda (%20 ve üzeri) yer vermişlerdir. Videolarının hiçbir sahnesi boş
zaman ve rekreasyon klasmanında değerlendirilmeyen İrlanda videolarında ise,
benzer sahneler bulunmakla birlikte bu sahneler konu ülkenin kültürü ile daha ilintili
bulunmuş ve sahneler o kategori altında değerlendirilmiştir. Dolayısıyla İrlanda
videolarında boş zaman ve rekreasyon imkanlarına hiç gönderme yapılmadığı
söylenemez. Bu doğrultuda otoritelerce başarılı kabul edilen ülke markalama örneği
ülkelerin turizm tutundurma videolarında en yüksek oranda kullandıkları unsurun boş
zaman ve rekreasyon faaliyetleri ile ilişkili olması bir tesadüf olarak algılanamaz.
Genel değerlendirmeden çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise ülkelerin, tanıtım
videolarında sahip oldukları turistik altyapıdan daha çok şehirleşme ve kentsel
değerlere önem verdiğidir. Söz konusu yedi ülke de sınırları içerisinde bulunan lüks
oteller, restoranlar ve benzeri turistik tesislerden daha çok kentsel değerlerine yer
vermişler, şehirlerden görüntüler, ikon binalar ve kentsel dokuya daha çok atıfta
bulunmuşlardır.
Tüm ülkelerin toplamda en çok yer verdikleri üçüncü tema ise kültür, tarih ve
sanat temasıdır. Ülkelerin psikolojik nitelikler kategorisinde kültürel çeşitlilik,

359
misafirperverlik, romantizm ve birlikte geçirilen zamana yapılan vurgudan çok kültürel
ögelere yer verdikleri görülmektedir.
Göze çarpan bir diğer nokta ise, konu Asya ülkelerine kıyasla, diğer kıta
ülkelerinin birliktelik-aşk-romantizm-aile temalarını çok daha yüksek oranda
kullandığıdır. Örneğin, Dubai ve Hindistan videolarında birliktelik temasında hiç
sahne bulunmazken, Malezya videolarında az miktarda kullanılmıştır. Konu Asya
ülkelerinin ayrıca yüksek oranda kültür-sanat-tarih kategorisinde sahnesi
bulunmaktadır. Asya kıtasında bulunmayan diğer dört konu ülkenin hepsinin
reklamlarında ise kültür-tarih-sanat teması birliktelik temasından daha az oranlarda
kullanılmıştır. Bu da Asya ülkelerinin kültürleri ve tarihleri ile ön plana çıkmaya çalışıp
birliktelik teması kullanmaktan kaçınırken, diğer ülkelerin birliktelik ve hoş vakit
unsurlarına vurgu yaparak kültürel ve tarihsel özelliklerini ikinci plana attıkları
görülmektedir.
Tablo.3: Ülke reklamlarındaki sahnelerin kategorilere göre yüzdeleri

Sahne Yüzdeleri
Ülkeler
İşlevsel Nitelikler İşlevsel Tasvirler Psikolojik Nitelikler
Hindistan
34,21
5,26
34,21
İrlanda
27,59
6,9
62,07
İspanya
58,61
2,58
31,9
Malezya
45,05
16,48
30,76
Yeni Zelanda
42,1
22,8
27,2
Avustralya
46,64
31,73
11,53
Dubai
68,89
4,44
24,44
Genel
46,15
12,89
31,73

Psikolojik Tasvirler

26,32
3,45
6,9
7,69
7,89
10,1
2,22
9,22

Ülke reklamlarında yer verilen sahneler genelleştirilip kategorilere göre
değerlendirildiğinde ise, genel toplamda ülkelerin ağırlıkla tasvirden ziyade nitelikleri
ön plana çıkaran (%77,88) sahnelere yer verdiği göze çarpmaktadır. Başka bir
deyişle, reklamlarda ülkeler, sahip oldukları görsel öğelerin bütünsel bir sunumu
yerine, nitelik ve özelliklerinin altını çizmeyi tercih etmişlerdir. Diğer ülkeler ile
kıyaslandığında bütünsel tasvirlere daha çok ağırlık veren iki ülke ise Hindistan
(%31,58) ile Avustralya (%41,83) olmuştur.
Bu incelemeler ışığı altında, başarılı bir destinasyon pazarlama stratejisi
geliştirmek için tek bir mükemmel yol bulunmadığı söylenebilir. Önemli olan husus,
potansiyel ziyaretçilere yaşayacakları deneyimleri güçlü bir şekilde aktarabilmenin bir
yolunu bulmaktır. Bu noktada da kullanılan müzik, en büyük destekleyici faktör olarak
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göze çarpmaktadır. Ayrıca ön plana çıkarılmak istenen tema ya da tema grubu,
müzikle desteklenerek daha kolay vurgulanabilir.
Ülkelerin destinasyon olarak pazarlanmasında, sahip olunan değer ve
niteliklerin vurgulanmasının başarıdaki önemi yapılan içerik analizleri sonucu ortaya
çıksa da, ülkelerin güçlü yönleri olan bu unsurlar yerine, eğer doğru yapılabilirse
ikincil niteliklerin ön plana çıkarılması ve konu destinasyonun mevcut ziyaretçi
profilinin dışında bir hedef kitle belirlemesi mümkün görülmektedir. İncelenen
ülkelerden Malezya’nın reklamları buna bir örnek teşkil etmektedir.
İçerik analizi ile Dünya Turizm Örgütü tarafından ülke markalamada en başarılı
seçilen bu 7 ülkenin tanıtım videolarının incelenmesi sonucu edinilen bulgular
dâhilinde aşağıdaki önermelerde bulunmak mümkündür:


Ülkeler, tanıtımlarında özellikle vurgu yapacakları temaları seçerken
güçlü ve zayıf yönlerini iyi belirlemeli, özellikle coğrafi ve kültürel
niteliklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.



Potansiyel ziyaretçileri hedef ülkeye çekmek için kullanılabilecek en
etkili tema “Boş zaman ve rekreasyon” temasıdır.



Potansiyel ziyaretçilerin kazanılmasında, kentsel değerler turistik altyapı
ve imkânlardan daha etkin bir cazibe unsurudur.



Ülkelerin sahip olduğu kültürel ve sanatsal çeşitlilik, potansiyel
ziyaretçilerin konu ülkede yaşayacakları etkileşimsel deneyimlerden
daha çok ön plana çıkarılmalıdır.



Ülkeler ilgi uyandırmak için sahip oldukları cazibe noktalarının salt
bütünsel ya da görsel bir sunumunu yapmak yerine, bu noktaların nitelik
ve özelliklerini kullanarak yaşanabilecek deneyimleri pazarlamaları
gerekmektedir.
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Bir dönem pazarlamacı ve çoğunlukla da reklamcılar ülke tanıtımlarında
‘‘Spain—Everything

Under

the

Sun,’’‘‘Flanders—Europe’s

Best

Business

Location,’’ve ‘‘Scotland—Silicon Glen,’’gibi sloganlar ya da Eyfel Kulesi-Fransa, Big
Ben-İngiltere, Kızıl Meydan-Rusya, Özgürlük Anıtı-ABD ve Kurtarıcı İsa HeykeliBrezilya gibi görsel imaj ve semboller kullanmışlardır (Kotler ve Gertner, 2011: 42).
Geçen süre zarfında ise ülke pazarlama araçlarının birer karmasını oluşturarak
tanıtım stratejisi belirleyen pazarlamacılar turistleri de ürün olarak ülke iklim,
manzarası,

gezilecek

yerleri

ve

kültürünü

satın

alan

tüketiciler

olarak

değerlendirmeye başlamıştır (Coshall, 2000). Gardner ve Levy’nin 1955 yılında
markanın somut ve soyut özelliklerine dayalı tanımlarını temel alan Gilmore (2001)
ise dört faktöre dayalı elmas modelini kurmuştur. Bu modele göre bir ülke markalama
sürecinde dört temel faktör vardır. Bunlar; politik ve yasal statü, büyüyen endüstriler,
nüfus trendleri ve kültürel ve yaşam tarzı trendlerinden oluşan sosyo ekonomik
trendler, paydaşlardan oluşan hedef kitle, turistlerin gözünde benzer görülen rakip
ülkeler ve ülkenin fiziki ve beşeri kaynaklarını ifade eden temel rekabet unsurlarıdır.
Yapılan bu çalışmada da bu modelleri destekler nitelikte varılan sonuçlardan biri
ülkelerin, tanıtım videolarında sahip oldukları turistik altyapıdan daha çok şehirleşme
ve kentsel değerlere önem verdiğidir. Söz konusu yedi ülke de sınırları içerisinde
bulunan lüks oteller, restoranlar ve benzeri turistik tesislerden daha çok kentsel
değerlerine yer vermişler, şehirlerden görüntüler, ikon binalar ve kentsel dokuya daha
çok atıfta bulunmuşlardır.
Caldwell ve Freire (2004) çalışmalarında insanların ülke, bölge ve şehirleri
farklı şekilde algıladıklarını ve ülkelerin kendi içlerindeki yapılanmalarının çeşitliliğine
ve ülke marka kimliğinin belli yönleri ile algılanırken şehir ve bölgelerin ülke geneline
kıyasla daha küçük ölçekli olmaları nedeniyle daha fonksiyonel bir bakış açısıyla
algılandıklarını ifade eder. Hankinson (2001) ise bir şehri markalamanın kompleks
yapıları itibarıyla ülke ya da bölgeyi markalamaktan daha kolay olduğunu ifade
etmektedir. Çalışmasında bu bakış açılarından yola çıkarak ülke coğrafyası ve
kültürel çeşitliliğin destinasyon markalamaya yön verdiğini ifade eden Herstein (2011)
ise

ülkelerin

potansiyellerini

ulusal,

bölgesel

ve

yerel

varlıkları

itibarıyla

konumlandırmaları gerektiğini ifade eder ve literatürün göz ardı ettiği ülke coğrafyası
ve nüfus-ulus karmasından oluşan bir model ortaya koyar. Buna göre turistler zengin
coğrafyaya ve zengin kültüre sahip ülkelere seyahat etmeyi tercih etmektedir; bu
nedenle bu iki boyutu gözetmeden yapılan bir ülke markalama etkin olmayacaktır. Bu
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yaklaşıma göre heterojen bir coğrafya ve çok uluslu bir kültürel yapıya sahip ülkeler
çeşitli şehir ve bölgeleri içeren tanıtımlar üzerine odaklanmalıdır. Heterojen bir coğrafi
yapıya sahipken tek uluslu kültür özelliğindeki ülkeler ise özgün nitelikli tek şehir
üzerinden tanıtım yoluna gitmelidir. Homojen bir coğrafyaya sahipken ulus kültür
yapısı çeşitlilik gösteren ülkelerin farklı kültürlerini yansıtan belli bölgelere odaklanıp
bunları temel satış noktası olarak görmeleri gerektiğini düşünmektedir. Son olarak
homojen coğrafya ve tek ulus kültüre sahip ülkelerin ise ülkenin tamamını
tanıtmaktansa doğrudan başkent üzerinden tanıtıma gitmeleri gerektiğini ifade
etmektedir. Yapılan çalışmada varılan sonuçlar ise bu yaklaşımda ifade edilenlerin
aksi tanıtım uygulamaları kullanıldığını ortaya koymuştur.
Ülkeler, tanıtım videolarında sahip oldukları turistik altyapıdan daha çok
şehirleşme ve kentsel değerlere önem vermektedir. Söz konusu yedi ülke de sınırları
içerisinde bulunan lüks oteller, restoranlar ve benzeri turistik tesislerden daha çok
kentsel değerlerine yer vermişler ve ülke coğrafyası ya da ulus kültür yapısından
bağımsız şehirlerden görüntüler, ikon binalar ve kentsel dokuya daha çok atıfta
bulunmuşlardır. Yine bu iki temel kriterden bağımsız zengin doğal kaynaklara, doğal
güzelliklere ve geniş bir vahşi yaşam çeşitliliğine sahip olduğu bilinen ülkelerin (konu
ülkeler arasından Malezya, Yeni Zelanda, Avustralya) sahip oldukları güzellikleri salt
bir şekilde görsel olarak sunduğu görülmektedir. Görece az doğal güzelliğe sahip
ülkelerin ise salt doğa ve vahşi yaşam manzaralarının yerine, sahnelere insan
faktörünü de katarak deneyimi ön plana çıkardığı görülmektedir. Özellikle Hindistan
ve İspanya videoları, sahnelere insan figürünü de ekleyerek yerlerin insanda yarattığı
atmosfere yapmaktadır.

Çalışmanın Sınırlılıkları ve Gelecek Çalışmalar
Nitel araştırmaların en temel karakteristiği olan genellenebilirlik çalışmanın
birinci kısıdıdır. Örneklem ise bir diğer kısıt olup bu çalışmada içerik analizi sadece 7
ülkeye ait toplam 15 ülke tanıtım videosunda gerçekleştirilmiştir. Daha genellenebilir
sonuçların elde edilmesi için geniş katılımlı bir içerik analizinin yapılması daha uygun
olacaktır. Bunlarla birlikte ülke tanıtım reklamında sadece internet üzerinden edinilen
TV reklamlarının analize tabi tutularak gazete, dergi vb. kanalların dâhil edilememiş
olması diğer bir kısıttır.
İleride yapılacak çalışmalarda içerik analizini destekleyici, hedef kitlenin
reaksiyonlarını ortaya koyan, deneysel araştırmalarla desteklenen araştırmaların
yapılması reklamın etkisini ölçme açısından daha anlamlı olabilecektir.
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ÖZET
Araştırmanın amacı, reklamlarda kaynağın güvenirliğinin bilişsel tepki
düzeyine göre satın alma niyeti üzerine etkisinin belirlemektir. Araştırma, bir su
markasının iki ayrı reklam filminin karşılaştırılması ile yürütülmüştür. İlk reklam
filminde ünlü, uzman, çekici bir kaynak yer alırken ikinci filmde kaynak ilk
reklamdakilerin hiç biri değildir. Araştırma deneysel tasarım kullanılarak benzer
özellikte farklı iki gruba iki reklam filminin gösterilmesi ile uygulanmıştır. Reklam
filmleri gösterilmeden önce her iki grubun başlangıçtaki tutumları ölçülmüştür.
Reklam gösterimi sonrasında reklamı yapılan ürüne yönelik bilişsel tepkiler ve satın
alma niyetleri ölçülmüştür.
Deney neticesinde elde edilen veriler 2 (lehte-aleyhte) X 3 (olumlu-nötrolumsuz) faktöriyel tasarıma göre analiz edilmiştir. Veriler toplanırken öğrenciler
örnek olarak seçilmişlerdir (n=159). Satın alma niyeti bağımlı değişkenine ilave olarak
deneklerin başlangıçtaki tutumu ve reklamı yapılan ürüne yönelik bilişsel tepkiyi
içeren iki bağımsız değişken ilave edilmiştir. Yüksek güvenirliği olan kaynağın düşük
güvenirliği olan kaynağa göre satın alma niyetinin geçmiş ön bilgi olumsuz ise, daha
yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca diğer bulgular ve tartışmalara yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Kaynağın güvenirliği, tutum değişimi, reklam, iletişim
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THE EFFECT OF SOURCE FEATURE USED IN
ADVERTISING ON PURCHASE INTENTION
ABSTRACT
The aim of this research is to determine the effect of source credibility of the
advertisements on purchase intention based on cognitive response level. The
research has been carried out by comparison of the two different commercials
prepared for a water brand. Whereas the first ad film presents an expert attractive
source with celebrity status, second commercial lacks such features.

By using

Experimental Design, the research is applied to two different groups with similar
properties and two commercial films were shown to them. The initial attitudes of both
groups were measured before the ads. Their cognitive responses and purchase
intentions to the ads were measured after they have watched the ads. The data
obtained as a result of the experiment is analyzed over a 2 (favorable-unfavorable) X
3 (positive-neutral-negative) factorial design. A student sample (n = 159) is used as
well as a number of independent variables such as; purchase intention, respondents'
initial attitude and cognitive response to the advertised product. The study reveals
that; highly credible sources will be more persuasive than less credible sources when
the receiver is initially unfavorable toward message.
Keywords: Source credibility, attitude change, commercial, communication
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GİRİŞ
Pazarlama yöneticileri tutum ve davranış değişikliği sağlamak için genellikle
reklamlarında güvenilir kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Tüketicinin ürüne olan
başlangıçtaki tutumu (olumlu, olumsuz ve nötr), reklam kaynağının özelliklerini
değerlendirmesi sonrasındaki bilişsel tepkisi (lehte, aleyhte), satın alma niyeti ve
davranış

değişikliğinin hangi yönde değişeceğinin belirlenmesi araştırmanın

amacıdır. Araştırmada cevap aranacak problemleri şöyle sıralayabiliriz. Kaynağın
farklı özelliklere (güvenirliği, çekiciliği, uzmanlığı) sahip olması tüketiciler üzerinde
nasıl bir bilişsel tepkiye yol açmaktadır? Ortaya çıkan bilişsel tepkinin reklamı yapılan
ürünün lehinde veya aleyhinde olması, satın alma niyetini ne yönde etkilemektedir?
Başlangıçta ürüne olan olumsuz tutum koşulunda; yüksek düzeyde güvenilir olarak
algılanan kaynağın daha düşük güvenirliğe sahip olan kaynaklara göre daha fazla
ikna edici olması beklenmektedir.
Başlangıçta ürüne olan olumlu tutum durumunda; yüksek kaynak güvenirliği olan ileti
düşük kaynak güvenirliği olan iletiye göre daha az ikna edici olacaktır. Tüketicinin
başlangıçtaki tutumunun nötr olduğu durumda kaynağın güvenirlik düzeyinin satın
alma niyeti üzerinde farklı etkiye sahip olması beklenmektedir.
Kaynağın Özellikleri
İletişim süreci içinde yer alan değişkenlerden bir tanesi de kaynaktır. Başka
kişi veya kişilere yönelik bilgi sunumunda bulunan özel veya tüzel kişiye kaynak
denir. Diğer bir deyişle kaynak, ileti (mesaj) gönderendir. Tutum değişimi süreci;
kaynağın kelimeleri, sembolleri, resimleri ve bunu gibi ileti konusu tüm simgeleri
hedefe sunması ile başlar. Hedef üzerinde kaynağın istenen etkiyi oluşturabilmesi
için gerekli koşullardan biri de kaynağın güvenilir olmasıdır. Güvenilir kaynak; fiziksel
görünüm, kişilik, sosyal durum, hedefle olan benzerlik veya benzemezlik gibi
özelliklerin sonucunda ortaya çıktığı ileri sürülmektedir (Baker ve Churchill, 1977).
Kaynağın güvenilirliğini etkileyen üç temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlar
uzmanlık, güvenirlik ve çekiciliktir (Ohanian, 1990). Tüketiciler ileti kaynağını ne
kadar olumlu değerlendirirse, tutumlarını ileti doğrultusunda o denli değiştirme
eğilimindedirler.

Bir

kaynağın

değişik

yönleri

onun

olumlu

veya

olumsuz

değerlendirilmesi konusunda etkili olur (Taylor, Peplau ve Sears 2006:147).
Kaynağın farklı özellikleri sonucu altında ortaya çıkan satın alma niyeti ve
tutum değişimi ile ilgili değişik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar ve çalışmalardan
elde edilen bulgularda kaynağın olumlu özelliği tutum değişimini kolaylaştırırken
zamana bağlı olarak kaynağın özelliğinin etkisi tutum değiştirmede zayıflamaktadır.
Bu çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. Yüksek güvenirliğe ve uzmanlığa sahip olan
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kaynakların görece düşük olanlara göre daha fazla tutum değişikliğine yol açtığı iddia
edilmiştir (Sternthal, Dholakia ve Leavitt, 1978).
Başlangıçtaki tutumu olumsuz olan tüketicilerde kaynağın güvenirliğinin
yüksek olması tutum değişimi üzerinde etkili olurken (Harmon ve Coney, 1982;
McGinnies, 1973); başlangıçtaki tutumu olumlu olan tüketicilerde ise düşük kaynak
güvenirliğinin daha fazla tutum değişimi sağladığı görülmüştür (Block ve Saine 1975).
Bir çalışmada, uzman kaynağa yönelik lehte bilişsel tepkinin uzman olmayan
kaynağa göre daha fazla olduğu ileri sürülmüşken (Cook, 1969) yapılan bir başka
çalışmada kaynağın güvenirliğinin yanı sıra iletinin özelliklerinin de bilişsel tepkinin
olumlu veya olumsuz olmasında etkili olduğu ileri sürülmüştür (Benoita, 1987).
Güvenilir olarak algılanan kaynağın reklama, markaya ve satın alma niyetine
yönelik olumlu tutum değişikliği ortaya çıkardığı bulunmuştur (Goldsmith, Lafferty ve
Newell, 2000).
Başlangıçtaki tutumu nötr olan tüketicilerde kaynağın güvenilir olup
olmamasının tutum değişimi üzerinde sistematik bir etkisi gözlenememiştir (Sternthal,
Dholakia ve Leavitt 1978).
Bir başka çalışmada kaynağın en etkili özelliğinin uzmanlık olduğu
vurgulanmıştır (Wilson ve Sherrell, 1993). Uzman kaynaklar tüketici tutumlarını,
uzman olmayanlardan daha fazla ve kolay değiştirebilmektedir. İletiye konu olan
alanda uzman olan kaynak, tutum değişimi konusunda uzman olmayan kaynaktan
daha etkilidir (Hovland ve Weiss,1951). Yukarıdaki çalışmalar kaynakta yer alan
olumlu özelliklerin tutum değişimi ve satın alma niyeti üzerinde daha fazla etkisi
olduğu göstermektedir. Ancak kaynağın olumlu özelliklerinin uzayan süreye bağlı
olarak üstünlüğünün azaldığı görülebilmektedir. Kaynağı güvenilir olan bir ileti
oldukça güçlü tutum değişimi etkisine sahipken zamanla, örneğin 4 haftada iletinin
gücü zayıflamıştır. Kaynağı düşük güvenirliğe sahip iletide ise zamanla artan bir ikna
yeteneği görülmüştür. 4 hafta sonra yapılan ikinci ölçümde her iki kaynağın da etkileri
eşit çıkmıştır. Bunun nedeni alıcının iletiyi hatırlaması ve kaynağını unutması veya
iletiyi kaynağı ile ilişkilendirememe eğilimi göstermesi olabilir (Hovland ve
Weiss,1951).

Bilişsel Tepki
Biliş, tüketicilerin objelere ilişkin bilgileri nasıl yorumladıkları, çözümledikleri,
anımsadıkları

ve

kullandıkları

ile

ilgilidir

(Taylor,

Peplau

ve

Sears,

2006:74).Tüketiciler kendilerine gelen iletilere karşı olumlu veya olumsuz yönde
tepkiler verirler. Bu tepkiler tüketicinin kendine gelen bu iletiye ve ileti kaynağına
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bakarak savunulan görüşü destekleyip desteklemeyeceğine karar verir (Romero,
Agnew ve Insko,1996). Tüketiciler genellikle bilişlerinde anlamlı ve tutarlı olarak
dengede kalırlar. Mevcut bilişleri tutarlı bir bütün oluşturan tüketici, tutarsızlığa neden
olabilecek bir durumla karşılaşması durumunda tutarsızlığı en aza indirmeye ve
dengeli konuma ulaşmaya çalışırlar. Tüketiciler mevcut tutumlarına ters düşen durum
karşısında, ya kaynağı kötüleyerek kendi tutumunun doğru olduğuna karar verip
dengede kalacak veya yeni durum karşısında mevcut tutumunu değiştirecektir
(Simon, Greenberg ve Brehm, 1995).
Lehte bilişsel tepki, tüketicinin mevcut tutumunun herhangi bir ürün, marka
veya iletiye karşı olumlu bir değerlendirme yapması durumudur. Aleyhte bilişsel tepki,
tüketicinin mevcut tutumuna ters düşen ürün, marka veya iletilere yönelik
değerlendirme yapması durumudur. Aleyhte bilişsel tepki, tüketicinin mevcut tutumu
ve mevcut tutumla ilgili olarak karşılaştığı uyarıcının uygunsuzluk düzeyi ile ilgilidir.
Başlangıçta olumsuz ve nötr tutuma sahip olduğu durumda tüketicinin
aleyhte bilişsel tepki göstereceği ileri sürülmüştür (Wright, 1973; Batra ve Ray,
1986).İletide savunulan ile hedefin başlangıçtaki tutumu arasındaki fark arttıkça
aleyhte bilişsel tepkinin ortaya çıkma olasılığı artar (Hovland ve Pritzker, 1957).
Kullanılan Ölçekler
Kaynağın güvenirliğinin ölçümünde Ohanian (1990) tarafından geliştirilmiş
ölçek kullanılmıştır. Güvenirlik (credibility) ölçeği uzmanlık, inanılırlık (trustworthiness)
ve çekicilik alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek 7 eşit aralıklı anlamsal farklılık
ölçeği ile güvenirliği ölçmektedir. Orijinal ölçeğin güvenirliği =0,89 ile 0,90 arasında
değişmektedir. Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirlikleri iki denek grubu için ise
=0,97 n=96, =0,92 n=63 olarak hesaplanmıştır.
Tüketicinin başlangıçtaki tutumunun ölçümünde Burton, Lichtenstein,
Netemeyer ve Garreston (1998) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek
kodlanırken 7’li likert ölçeği kullanılmıştır. Burton ve arkadaşlarının elde etmiş
oldukları ölçeğe ilişkin güvenirlik katsayısı =0,87 olarak hesaplanmıştır. Bu
araştırmada elde edilen başlangıçtaki tutuma ilişkin güvenirlik katsayısı iki denek
grubu için =0,668 n=96, =0,888 n=63 olarak hesaplanmıştır.
Bilişsel tepki ölçümünde Wright’ın (1973) geliştirmiş olduğu ölçeğin lehte ve
aleyhte bilişsel tepki ölçeğinden yararlanılmıştır. Ölçek kodlanırken “kesinlikle
katılmıyorum” ifadesi 1’den başlamış, “tamamen katılıyorum” 5 olacak şekilde
kodlanmış ve çalışmada ölçeğin güvenirlik katsayısı lehte bilişsel tepki için =0,898,
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aleyhte bilişsel tepki için ise =0,957 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada
kullanılan bilişsel tepki ölçeğinin güvenirlik katsayısı ise lehte bilişsel tepki iki denek
grubu için =0,753 n=96, =0,716 n=63 olarak hesaplanmıştır.
Güvenilir kaynağın yer aldığı ve yer almadığı reklamdaki markayı satın alma
niyeti Putrevu ve Lord’un (1994) üç soru ve 7’li Likert ölçeği kullanarak geliştirdiği
ölçekle ölçülmüştür. Ölçek kodlanırken “kesinlikle katılmıyorum” ifadesi -3’ten
başlamış, “tamamen katılıyorum” +3 olacak şekilde kodlanmış ve çalışmada ölçeğin
güvenirlik katsayısı 0,94 olarak hesaplanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenirlikleri iki denek grubunda ise =0,917 n=96, =0,951 n=63 olarak
hesaplanmıştır.
Deneyin Uygulanması ve Analizler
Neden-sonuç ilişkisi çıkarımı için uygulanan en yaygın ve uygun yol deney
yöntemidir. Sosyal bilimlerde deney yöntemi kontrollü ve yapay koşulların sağlandığı
laboratuvar ortamında uygulanır ve yöntemin iç geçerliliği yüksek, buna karşın dış
geçerliliği düşüktür. Deney yönteminin gerçek pazar koşullarında uygulanması ile dış
geçerlilik artarken iç geçerlilik azalır. Bu amaçla veriler 2 X 3 [Bilişsel tepki(lehte–
aleyhte) X başlangıçtaki tutum(olumlu–nötr-olumsuz)] faktöriyel tasarıma göre analiz
edilmiştir. Deneye, RTE Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 159
gönüllü ve yardımcı olarak 5 araştırma görevlisi katıldı. Yüksek kaynak güvenirliği için
işletme bölümü gündüz (n=96), düşük kaynak güvenirliğe sahip reklam filmi için ikinci
öğretim (n=63) öğrencileri deneye dâhil edilmişlerdir. Deneye dâhil edilen gruplar
göreli olarak homojen özelliklere [% 50,3’ü (80) erkek, yaş ortalaması 20,7; Üniversite
3. Sınıf öğrencileri vs] sahip olduğu söylenebilir.
Birinci öğretim öğrencilerine yüksek kaynak güvenirliğine sahip reklam filmi
gösterilmiştir. Yüksek kaynak güvenirliği olan reklam aynı anda 3 farklı sınıfta
öğrencilere gösterilmiştir. Düşük kaynak güvenirliğine sahip reklam filmi ise ikinci
öğretim öğrencilerine aynı anda 2 farklı sınıfta gösterilmiştir. Deneye katılanların,
reklam filmini görmeden önce, reklamı yapılan ürüne ilişkin tutumları ölçülmüştür.
Ardından reklam filmi izlettirilmiştir. Reklam filmi izlendikten sonra reklamda yer alan
kaynağın güvenirliği, reklama yönelik bilişsel tepkileri ve satın alma niyetleri
ölçülmüştür. Deney kapsamında yer alan iki reklam filmi sınıf ortamında projeksiyon
cihazı yardımıyla izletilmiştir. Deneklerin birbirlerini etkilememeleri için ayrı ayrı
oturmaları sağlanmıştır.
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Araştırmada mevcut reklam filmlerinin kullanılmış olmasının deneklerin
başlangıçtaki tutumunu etkilemesi olasılığına karşı ön bir araştırma yapılmıştır. Buna
göre her iki reklamı daha önce gördüğünü belirtenlerin sayısı oldukça sınırlıdır.
Reklam filmleri, Sırma su markasının 2011 (kaynak güvenirliği düşük) ve 2012
(kaynak güvenirliği yüksek) yıllarında televizyonda gösterilen reklam filmlerinden
oluşmaktadır. Her iki reklam filminde yer alan sözlü iletiler Ek 1’de gösterilmiştir.
Deneklerin

her

iki

reklam

filmindeki

kaynağı

değerlendirmelerine

bakıldığında elde edilen sonuçlar şöyledir: Deneklerin güvenilir kaynağa ilişkin
algılamaları ( x =1,29, ss=1,53, n=96), güvenirliği düşük kaynağa ilişkin algılama
değerlerinden ( x =-0,24, ss=2,15, n=63) daha yüksek bulunmuştur. Buna göre
yüksek güvenirliğe sahip olan kaynak, denekler tarafından daha güvenilir olarak
algılanmıştır (

62=3,726,

ρ<0,001).

Deneyden elde edilen bulgulara göre iki farklı kaynak güvenirliğine sahip
reklama ilişkin satın alma niyetine yönelik tanımsal bulgular aşağıdaki Tablo 1’de yer
almaktadır. Buna göre başlangıçtaki tutumu olumlu olan deneklerin lehte bilişsel tepki
verme ortalama düzeyi nötr ve olumsuz olan deneklerin ortalama değerinden daha
yüksektir. Benzer şekilde kaynak güvenirliği düşük olan reklam için en yüksek satın
alma niyeti ortalaması başlangıçtaki tutumu olumlu olup lehte bilişsel tepki gösteren
deneklerde olmuştur. Başlangıçtaki tutumu olumlu olup aleyhte bilişsel tepki gösteren
deneklerin ortalama değeri, yüksek kaynak güvenirliği olan reklamda daha yüksek
bulunmuştur.
Tablo 1:Bağımsız değişkenlere ait tanımsal bulgular

Kaynağın Güvenirliği
Başlangıçt

Bilişsel

aki tutum

Tepki

x

ss

n

x

ss

n

Olumlu

Lehte

2,08

0,88

15

1,43

1,40

16

Aleyhte

1,11

1,13

17

1,08

1,37

8

Lehte

1,61

1,00

13

0,88

1,60

6

Aleyhte

0,46

1,43

13

0,79

1,44

13

Lehte

0,41

1,49

21

0,66

1,81

10

Aleyhte

-0,31

1,79

17

-0,96

1,85

10

Nötr
Olumsuz

Yüksek

Düşük
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Bağımlı değişken: satın alma niyeti
Başlangıçtaki tutumu nötr olan ve lehte bilişsel tepki gösteren deneklerin
satın alma niyeti ortalaması, yüksek kaynak güvenirliği olan reklamda daha yüksektir.
Başlangıçtaki tutumu nötr olan ve aleyhte bilişsel tepki gösteren deneklerin satın
alma niyeti ortalaması ise yüksek kaynak güvenirliği olan reklamda daha düşüktür.
Başlangıçtaki tutumu olumsuz olan ve lehte bilişsel tepki gösteren deneklerin
satın alma niyeti ortalaması, yüksek kaynak güvenirliği olan reklamda daha düşük
olarak hesaplanmıştır. Yine benzer bir biçimde başlangıçtaki tutumu olumsuz olan ve
aleyhte bilişsel tepki gösteren deneklerin satın alma niyeti ortalaması ise yüksek
kaynak güvenirliği olan reklamda düşük olarak hesaplanmıştır

Kaynak güvenirliği yüksek reklama ait analiz
Satın alma niyeti bağımlı değişkeni 2 X 3 [Bilişsel tepki(lehte–aleyhte) X
başlangıçtaki tutum(olumlu–nötr-olumsuz)]faktöriyel tasarıma göre analiz edilmiştir.
Deneklerin başlangıçtaki tutumları arasında anlamlı bir farklılıktan söz edilebilir.
Deneklerin satın alma niyetleri başlangıçtaki tutumlarına göre farklılık göstermektedir
(F2,

90;0,05=

2

11,77 ρ<0,001, ŋ =0,207). Burada elde edilen bulgu önceki teorik

bulgularla uyumludur. Başlangıçta olumlu tutuma sahip olan denekler ile olumsuz
tutuma sahip denekler arasında satın alma niyeti açısından farklılık vardır (Scheffe,
ρ<0,001). Olumlu tutuma sahip deneklerinde satın alma niyeti, nötr ve olumsuz
tutuma sahip olanlara göre daha yüksek ortalama değere sahiptir.
Deneklerin bilişsel tepkileri, satın alma niyetine göre farklılık göstermektedir
(F1,

90;0,05=

2

11,52 ρ=0,001, ŋ =0,113). Deneklere ait lehte bilişsel tepki satın alma

niyeti ortalaması

x lehte =1,255,

x aleyhte =0,495

aleyhte bilişsel tepki ortalaması ise

olarak hesaplanmıştır. Lehte bilişsel tepki veren deneklerin satın alma niyetleri daha
yüksektir. Ayrıca deneklerin başlangıçtaki tutumları ile bilişsel tepkileri, satın alma
2

niyetine göre farklılık göstermemektedir (F2, 90;0,05= 0,199 ρ=0,820, ŋ =0,004).Ancak
başlangıçta nötr tutuma sahip lehte ve aleyhte bilişsel tepki veren denekler
arasındaki ortalama farkı diğerlerine göre belirgin bir şekilde büyük çıkmıştır.
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Grafik 1: Kaynak güvenirliği yüksek reklama ait etkileşimli grafik

Kaynak güvenirliği düşük reklama ait analiz
Satın alma niyeti bağımlı değişkeni 2 X 3 [Bilişsel tepki(lehte–aleyhte) X
başlangıçtaki tutum(olumlu–nötr-olumsuz)] faktöriyel tasarıma göre analiz edilmiştir.
Deneklerin başlangıçtaki tutumları arasında anlamlı bir farklılık gözlenememiştir.
Deneklerin

satın

alma

göstermemektedir (F2,

niyetleri

başlangıçtaki

tutumlarına

göre

farklılık

2

57;0,05= 2,971 ρ<0,06, ŋ =0,09). Burada elde edilen bulgu

önceki teorik bulgularla uyumlu olmamakla birlikte hipotez, sınırda yer alan anlamlılık
düzeyinde reddedilmiştir.
Deneklerin
göstermemektedir (F1,

bilişsel
57;0,05=

tepkileri,

satın

alma

niyetine

göre

farklılık

2

1,965 ρ=0,166, ŋ =0,033). Deneklere ait lehte bilişsel

tepki satın alma niyeti ortalaması

x lehte =0,997, aleyhte

bilişsel tepki ortalaması ise

x aleyhte =0,304 olarak hesaplanmıştır. Lehte bilişsel tepki veren deneklerin satın alma
niyet ortalamaları daha yüksektir. Deneklerin başlangıçtaki tutumları ile bilişsel
tepkileri satın alma niyetine göre farklılık bulunamamıştır (F2,

57;0,05=

2

2,03 ρ=0,142,

ŋ =0,066). Başlangıçta olumsuz tutuma sahip lehte ve aleyhte bilişsel tepki veren
denekler arasında ortalama farkı belirgin bir şekilde büyük çıkmıştır.
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Tablo 2: Kaynak güvenirliği düşük reklama ait etkileşimli grafik

SONUÇ ve ÖNERİLER
Yüksek güvenirliği olan kaynağın düşük güvenirliği olan kaynağa göre satın
alma niyeti ortalaması; deneklerin başlangıçtaki tutumlarında olumsuz ve aleyhte
bilişsel tepki söz konusu ise daha yüksek bulunmuştur. Başlangıçtaki tutumlarında
olumlu ve lehte bilişsel tepki gösteren deneklerin satın alma niyeti ortalama değerleri,
kaynağın güvenirliği arttıkça yükselmektedir. Bu yüzden uygulamacılar markaya
yönelik olumlu marka tutumunu pekiştirmek ve marka bağlılığı oluşturmak için yüksek
güvenirliğe sahip kaynakları tercih edebilirler.
Başlangıçtaki tutumlarında olumlu ve aleyhte bilişsel tepki gösteren
deneklerin satın alma niyeti ortalama değerlerinin her iki kaynakta da birbirine eşit
düzeyde olduğu söylenebilir. Aleyhte tepki veren deneklerin, detaylı bilgi işleme
sürecinden geçerek karar verdiği söylenebilir. Bu tür durumlarda kaynağın
özelliğinden daha ziyade iletinin özelliklerinin ön plana çıkmış olması beklenir.
Başlangıçtaki tutumu nötr olan deneklerin yüksek kaynak güvenirliği
durumunda satın alma niyetleri daha yüksektir. Düşük kaynak güvenirliğinde
başlangıçtaki tutumu nötr olup lehte ve aleyhte tepki ortalamaları birbirine çok
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yakındır. Buna karşın yüksek kaynak güvenirliği olan deneyde lehte bilişsel tepki
ortalaması yükselirken aleyhte bilişsel tepki ortalaması belirgin bir şekilde düşüş
göstermektedir.
Düşük kaynak güvenirliğine sahip reklamda başlangıçtaki tutumu olumsuz
olan ve reklama lehte bilişsel tepki veren deneklerin satın alma niyeti ortalamaları
daha yüksek bulunmuştur.
Yüksek kaynak güvenirliği olan reklamın satın alma niyeti ortalamasına etkisi
daha fazladır. Özellikle hızlı tüketilen ürünlerde yüksek kaynak güvenirliğine sahip
reklamlar satın alma niyeti üzerinde olumlu etkiye yol açmaları beklenmektedir.
Yüksek kaynak güvenirliği, ürünün kolayca hatırlanmasına imkân sağlaması ve
marka bağlığı üzerinde etkili olması daha muhtemeldir.
Satın alma niyeti ortalamalarının düşük çıkmasının nedenleri olarak reklam
filmlerinin bir kere gösterilmesi, reklama konu olan su markalarının araştırmanın
yapıldığı bölgede yaygın satışının olmaması, çeşme suyu analiz sonuçlarının
ambalajlı sulara eşdeğer olması ve deneklerin yoğun bir şekilde çeşme suyu
kullanıyor olması gösterilebilir. Bir diğer neden ise yüksek kaynak güvenirliği olan
reklamda sunulan iletilerin, ilgili markanın satın alınması gerektiğine dair net bir öneri
(Ek 1’de reklam metni) sunmaması olabilir.
Yukarıdaki tüm iddiaların doğruluğuna, reklamda kaynağın güvenirliği
dışında, iletinin sunumu ve tek yanlı-çift yanlı olup olmaması, iletinin mizah içerip
içermemesi ve bunun satın alma niyeti üzerindeki etkisine bakılıp karar verilmesi
daha yerinde olur. İlgilenen araştırmacılar konunun daha etraflı bir biçimde
incelenmesi için yapılacak çalışmalarda; kaynağın cinsiyeti, ünü, deneklerin ürüne
yönelik ilgi düzeyleri, deneklerin bilgi işleme yolları gibi değişkenlerin de satın alma
niyeti üzerindeki etkisine bakılabilir. Ayrıca kaynağın güvenirliğinin satın alma niyeti
üzerindeki etkisi farklı özelliklere sahip denekler ve ürünler üzerinde incelenebilir.
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Ek 1
Güvenilir kaynağın yer alda reklamda sunulan sözlü ileti
Merhaba ben Osman Müftüoğlu. Sağlıklı bir yaşam için günde en az iki litre
su içilmesi gerektiğini her fırsatta söylüyorum. Ama su içmeyi unutuyoruz. Bu yüzden
artık her yerde karşınıza çıkacağım ve size su içmenizi hatırlatacağım. Ben su
içmenizi hatırlatan Osman Müftüoğlu. Unutmayın ben sizin iyiliğiniz için varım.
Hayatın doğal içeceği Sırma su Sizin iyiliğiniz için var. (42 saniye ayrıca reklam filmi
için görsel kaynak: http://www.youtube.com/watch?v=tnjYYQmZM_Q)
Güvenilirliliği daha düşük kaynağın yer aldığı reklamda sunulan sözlü ileti
Siz fark etmeseniz de aslında ben hep sizinleyim. Korktuğunuzda sizi
sakinleştiririm. Hep sizin sağlığınızı düşünürüm. Hatta bazen hayatınızı bile
kurtardığım olur. Yorulduğunuzda, bunaldığınızda, odaklanmanız gerektiğinde hep
ordayımdır, gece deliksiz bir uyku çekebilmeniz için sabaha kadar yanı başınızda
beklerim. Ben sırma sizin iyililiğiniz için varım. (35 saniye, Ayrıca reklam filmi için
görsel kaynak:
http://www.youtube.com/watch?v=jg5Yq8F_mso)
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ÖZET
Günümüzde konutlar, statü ve konum elde etmekte bir araç halini
almışlardır. Kitle iletişim araçları ile çevrelenen tüketici, yaşam tarzı sunumları ile
birlikte hazcı yapıya bürünmektedir. Bu çerçevede televizyon reklamları da önemli bir
yere sahiptir. Çalışmanın amacı; toplumsal değişim açısından reklamın mesajlarla
sunumu çerçevesinde, konut reklamlarının bugünkü durumu ortaya koymaktır. Bu
amaca yönelik olarak yargısal örnekleme ile seçilen reklamların metinleri
incelenmiştir. Gerçekleştirilen söylem analizi ile reklamların söylem yapılarının
değişim, güvenilirlik ve yenilik üzerine kurgulandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Konut sektörü, Televizyon Reklamları, Söylem Analizi.
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ABSTRACT
Today, housing has become a tool to obtain the status and class.
Consumers, under the ınfluence of mass media are sliding in to hedonistic style
accompanied with lifestyle presentations. In this context, television commercials play
an important role. The aim of this study is to determine the current state of the
housing ads within the framework of social change, in terms of presentation of the ad
messages. Texts of selected housing ads are examined with Judgmental
Sampling.Conducted Discourse Analysis indicate that rhetoric of ads. are constructed
over the parameters of change, reliability and innovation.
Key Words: Housing Sector, TV commercials, Discourse Analysis
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GİRİŞ
Eyles’e (1987:94) göre, tüketim, kişilerin ihtiyaçlarını tatmin eden ikna
objeleri ile sunulan iyi bir yaşamı ifade etmektedir. Günümüz tüketim toplumunu
ortaya çıkaran olgular;

tüketim

alışkanlıklarının üretilen ihtiyaçlar

etrafında

örgütlenmesinden ve güdülenmesinden oluşmaktadır. Bu açıdan tüketim, sadece
ihtiyaçların karşılanması değil, kimliğin yeniden üretilmesini ve sınıfsal göstergeleri
oluşturan bir tercihler ve olanaklar sistemi bütünüdür (Özgür, 2006:80). Bireysellik,
farklılaşma, özgürlük, mutluluk gibi temaları ekonomik getiri aracı olarak gören ve
gösteren popüler kültür açısından tüketim; sınıf, statü, prestij, farklılık, ayrıcalık, kimlik
gibi kavramlar ile de ilişkilendirilir. Bu kültür bireyin bedeni, giysileri, ev, otomobil, tatil
seçimleri, eğitim, spor, eğlence alanlarındaki tercihlerine kadar sunduğu farklılaşan
seçeneklerle şekillendirmektedir (Altun, 2008:74). Bu çerçevede günümüz toplumu
ne tükettiği ile kimlik ve statü kazandığı yorumu abartı olmasa gerek (Özgür,
2006:81). Tüketim toplumunda bireylerin tüketimden büyük haz aldığı varsayılmakta.
Bu varsayımdan yola çıkan pazarlama ve reklam sektörü, belirli hayat tarzlarını,
sembolik

değerler

ve

hazlarla

ilişkilendirerek

sunma

yolunu

benimserler

(www.uta.edu). Tüketimi hızlandırarak mevcut ekonomik sisteme katkı sağlayan bu
ilişki sistemi, bireyleri memnun ederken sistemin yaşamsal döngüsünü de sağlar.
Kent yaşamı artık belirli bir grubu niteleyen özelliklerin ve bireysel tercihlerin
sergileneceği bir tüketim alanı durumuna gelmiştir. Bu nedenle, birey kentte kim
olarak algılanmayı arzuluyorsa, bu şekilde tüketim kalıpları benimsemektedir. Diğer
taraftan bireyin kendini farklılaştırabilmek için kullandığı tarzın, başkaları tarafından
da kullanılması gereklidir. Kısaca birey, diğerleri ile ortak olan kültürel sembolleri
paylaşarak farklılaşabilmektedir (Aydoğan, 2009:204). Böylece harcama gücü ile elde
edilen semboller ile statü, sınıf ve konumlar pekiştirilmektedir (Özgür, 2006:79).
Dolayısıyla, günümüzde konutlar da bir yaşam alanı olmaktan çok, statü ve konum
elde etmekte bir araç halini almıştır.
Yaşam Tarzı ve Reklam
Kitle üretimi, ürünlerin kitlesel tanıtımını gerektirmektedir (Eyles, 1987: 95).
Kitle iletişim araçları ile kuşatılan modern bireyin en çok karşılaştığı anlatım
türlerinden biri reklamdır (Alpman ve Göker, 2010:76). Reklam potansiyel birer anlam
aktarım metodudur (McCracken, 1986:74). Tüketimin var olmakla eşanlamlı hale
geldiği bu dönemde reklam, popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.
Reklamlar, bu kültürün içerisinde yeniden üretilen, paylaşılan ve sundukları ile
toplumun beslendiği bir yapı haline dönüşmüştür (Ergüven, 2011:2). Kitle üretiminin
olduğu ve çeşitliliğin en üst boyutta yaşandığı günümüzde birey, bu seçenek çokluğu
içinde tüketim için reklamı bir araç olarak kullanabilmektedir. Tüketicilerin, ürünler
arasında tercih yapabilme yeteneklerini herhangi bir uyaran olmadan
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kullanamadıkları varsayılabilir. Reklam algılama ve yorumlamada önemli bir uyaran
özelliği taşır. Reklamlar, sadece ürünlerin var olan nitelik ve özelliklerini değil, bu
ürünlerin ifade ettikleri toplumsal konum ve duyguyu da içermektedir. Böylece ürüne
yüklenen psikolojik anlam devreye girer ve reklamlar sattığı ürüne ve ürünün
tüketimine yönelik bir bilincin oluşmasını da sağlar (Alpman ve Göker, 2010:74-75).
Böylece tüketim ve reklamlar arasında çift taraflı bir bağ olduğu görülmektedir.
Günümüzde pek çok ürün kategorisindeki çok çeşitli marka arasında nitelik
farklılıkları gittikçe ortadan kaybolmaktadır. Bu açıdan reklamı yapılan ürün için aynı
kategorideki diğer ürünle arasında fark yaratmak reklamın en önemli işlevi halini
almıştır (Williamson, 2000:24). Reklam, bir ileti olarak herkese ulaşabilir bir
özelliktedir. Bu sebeple sınıfsal farklılıklar, genellikle doğrudan doğruya reklamın
mesajına dahil olmamaktadır. Ancak reklamın içeriğinde bulunan göstergeler, sınıfsal
farklılıkları ima etmektedir. Bu çerçevede reklam, ancak hedef kitlesinin ayrıcalıklı
konumunu vurgulayabilmekte, onlara ürünü edinmedeki güç ve üstünlük duygusunu
sunabilmektedir (Alpman ve Göker, 2010:75). Televizyon reklamları, bir kültür ürünü
olarak oluşur ve kültürel yapıyı etkiler. Diğer taraftan bu kültürel yapıdan etkilenmeyi
de sürdürür. Bu açıdan reklamlar, izleyicilerine yaşam tarzları vaat eder.
Yaşam tarzları çeşitli kültürel öğeler tarafından meydana getirilen yapay
oluşumlar ya da benimseyişlerdir. Yaşam tarzları, toplumda meydana gelen sosyal
belirsizlikler üzerinde düzenli denetim işlevi gören bir beklentiler dizisidir (Chaney,
1996:22). Bu çerçevede yaşam tarzı, kişinin bireyselliğini ve diğerlerinden farklılığını
ortaya koymaktadır. Ortak tüketim tarzları olan gruplar, yaşam tarzı grupları olarak da
düşünülebilirler (Dağtaş ve Dağtaş, 2006:15). Yaşam tarzları, kültürel yapılara bağlı
olmakla birlikte, bir biçim, bir tavır ve bir alt gruba ait çeşitli eşyaları, yerleri ve
zamanları kullanım biçimlerini ifade etmektedirler (Chaney, 1996:15). Ürünlerin
seçimi medyanın da devamlı etkisiyle bir yaşam tarzı haline getirilmekte, böylece
seçkin bir yaşam tarzı vurgulanmaktadır (Dağtaş ve Dağtaş, 2006:5). Kitle iletişim
araçları ile çevrelenen tüketicinin, yaşam tarzı sunumları ile birlikte hazcı yapıya
büründüğü görülmektedir.
Reklam, hedef kitlesine ulaşmak ve onu ikna etmek amacındadır. Bu yüzden
reklam, mesaj yapısı olarak kendine özgü bir dil geliştirmiştir. Reklam, aynı ürünü
tanıtıyor olsa bile, yayınlandığı aracın imkanlarına göre de şekillenmektedir (Alpman
ve Göker, 2010:76). Reklamın stratejik uygulamalarından birisi de dilin seçimi ve
biçimselliğidir (Şen, 2008:526). Bu çerçevede reklamlar satılan ürünün doğasını
dikkate alırken, bazı anlamlar da sunmaktadır (Eyles, 1987:95). Görsel ve sözlü
materyaller, anlam aktarımı sürecinde ilişkiyi ortaya koymak için sunulmaktadır. Sözlü
aktarım, reklamın görsel boyutunun nasıl anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir
(McCracken, 1986:75). Bu çerçevede tüketimi etkileyen ve ondan etkilenen reklamlar
kapsamında, yaşam vaadi sunarken, yaşam tarzı biçimlendirmesini de elden
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bırakmayan konut sektörünün günümüzde var olan yapısı televizyon reklamlarında
yarattıkları söylemler aracılığıyla bu çalışmada incelenmiştir.

Tüketim ve Reklam Alanı Olarak İnşaat Sektörünün Değişimi
Günümüzde inşaat sektörünün dünyadaki toplam büyüklüğünün 3,5 trilyon
dolar civarında olduğu varsayılmaktadır. Bu rakam dünyadaki toplam GSMH’nın
yaklaşık %8’ine denk gelmektedir. İnşaat sektörü sanayi, pazarlama ve ticaret
boyutuyla Türkiye’nin de en büyük sektörlerinden birisidir (Özdemir ve Kılıç, 2011:
49). Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü, özellikle 2000′den itibaren hızla
büyümektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 6′sını oluşturan sektör; 2010
itibariyle 91.6 milyar liralık hacme ulaşmıştır. İnşaat sektörü, gelişen yöntem ve
teknolojiler ile hızlı bir değişim yaşamaktadır. Sektörünün, 2011 yılı GSYH
içerisindeki payı % 5.8’dir (www.yapisektoruhaberleri.com). İnşaat sektörü, konut,
okul, fabrika, hastane gibi bina inşaatlarını, altyapı faaliyetlerini ve donanım
faaliyetlerini içermektedir.
19. yüzyıldan sonra dünyaya yayılan modernleşme ve bu süreçle ilgili ortaya
çıkan her kavram toplumların yapısına nüfuz etmekte; toplumsal, ekonomik, politik,
kültürel, bilimsel, ideolojik süreçlerdeki ve gündelik yaşamdaki dönüşümler mimari
uygulamaları da etkilemektedir (Altun, 2008:74). Türkiye’de 1950 ve 1980 yılları
arasında ekonomik büyüme ve sanayileşme politikası, sanayi kenti oluşumunu ortaya
çıkarmış ve kırdan kente göçü de beraberinde getirmiştir. Bu durum kent
çevresindeki kırsal veya boş alanların kentsel alana dönüşümüne sebep olmuştur
(Aydoğan, 2009:211). 1980 sonrasında uygulanan ekonomik politikalarla tüketim
toplumunun egemen olması, bireyi kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmıştır. İnsanlar bu
yaşamdan kendilerine düşeni almak üzere kentlere göçmüş, kentler büyümüştür. Bu
yeni yaşamda insanlar, apartmanlardan site tarzı evlere taşınmışlardır (Aydoğan,
2009:211). Son dönem, yani 2000’li yıllar, ilk defa kentsel dönüşümün strateji olarak
tanımlandığı dönemdir (Ataöv ve Osmay, 2007:59). Konutlar, bir tüketim kültürü aracı
halini almıştır. Konut alanlarının gelişimi ve konut biçimlerinin değişimi görülmüştür.
Konut terimi, konut alanı çevresinde barınak olmaktan çok daha fazla değer
yüklenebilen bir anlamdadır. Konut, barınak olmanın yanı sıra konut sahiplerinin
toplumdaki yerini ve statüsünü yansıtmaktadır (Kellekci ve Berköz, 2006:168).
Türkçe’de “ev-evlenme-aile” birbirini tamamlayan bir anlam bütününü ifade
etmektedir. Kısacası ev, bir tüketim nesnesi olmanın ötesinde sosyal ve kültürel
anlamlar taşımaktadır (Akman, 2009:118-119). Konut insanın aşağıdaki
gereksinimlerini karşılamaktadır (Kellekci ve Berköz, 2006:168-169):
1. Barınma,
2. Güvenlik,
3. Konfor,

384
4. Sosyalleşme ve kendini ifade etme,
5. Estetik gereksinme.
Orta sınıflar, tüketim kültürünün etkisiyle ideal ev mitosu’na yönelmişlerdir.
Orta sınıf açısından ‘ideal ev’ deyimi; temiz hava, her kuşaktan insanın spor yaptığı
aktif bir yaşam, çocuklar için güvenli açık alanlar, oyun bahçeleri, ortak yaşam tarzına
sahip kişilerin bir araya geldiği toplumsal çevre isteğini de çağrıştırmaktadır (Akman,
2009:119). Konut sektöründe kapalı site arzı, bir ayrıcalıklar dünyası oluşturulduğu
argümanına dayanmaktadır (Özgür, 2006:81). Bu ayrıcalıklar manzara, ulaşım
kolaylığı, yeşil alanlar, güvenlik, spor olanakları, otopark ve konfor gibi olanaklar
sağlayabilir. Sunulan ayrıcalıkların ise gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Dolayısıyla
bu sektörde, firmaların yeni reklam modelleri ve tanıtım teknikleri kullanmaları
kaçınılmazdır.
Konutların satışında kullanılan taktik ise ‘yaşam tarzı’ satışıdır (Kotler,
1973:58). Bu ideal yaşam tarzları tüketim kültürünün önemli bileşenleri olan medya,
reklam, ve pazarlama aracılığıyla tüketiciye adeta mitleştirilerek sunulmaktadır (Altun,
2008:76). Satın alma kararında yaşam alanının atmosferi, konutun kendisinden daha
etkilidir (Kotler, 1973:48). Bu çerçevede, evin ya da sunulan sitenin atmosferi yaşam
alanının kalitesini vurgulamaktadır. Dolayısıyla reklamlar, bir yaşam alanı olarak
rezidans alanlarının niteliksel özelliklerini ön plana çıkarmaktadırlar. Ancak
reklamların kapsamının sınırlarından dolayı mevcut niteliklere nasıl sahip
olunacağına dair açık bir ifade bulunmadığı için tüketici profili de görünürde
muğlaktır. Bu muğlaklık genellikle, reklamlarda kullanılan resim ve slogan
kombinasyonuyla aşılmaya çalışılır. Reklam söylemleri, rezidans alanların lüks,
konforlu özelliklerine vurgu yaparken diğer taraftan zenginliğin ayrıcalıklı konumunu
yeniden üretirler (Alpman ve Göker, 2010:68). Prnet A.Ş’nin 2011 yılında açıkladığı
araştırma sonucuna göre, inşaat sektörü ile ilgili yapılan reklamlar, 14 bin 144 adetle
2. sırada yer almaktadır (www.marketingturkiye.com.tr). Bu sıralamada, son yıllardaki
toplu konut, residence, alışveriş merkezleri ve ödeme koşulları ile ilgili sunulan
haberler etkili olabilir.
Televizyon Reklamlarının Ürettiği Anlamlara Yönelik Bir Alan
Araştırması
Bu bölümde inşaat sektöründe televizyon reklamlarının kullanımını ortaya
koymak üzere gerçekleştirilen alan araştırmasının amacı, önemi, evreni, örneklemi,
yöntemi ve araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yönelik bilgiler sunulmaktadır.
Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi
Çalışma, konut reklamlarının durumunu ortaya koyarak, sunulan yaşam
tarzını açıklaması çerçevesinde özgün bir değere sahip olmakla birlikte, televizyon
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reklamcılığının sadece satış değil, marka olma sürecine sunabileceği katkıyı
gözlemlemede eleştirel bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmanın amacı; konut
televizyon reklamlarının günümüzdeki söylem yapısını ortaya koymaktır.
Bilim, politika, ekonomi, medya ve günlük yaşamda farklı söylemler farklı
söylem alanında şekillenirler (Ergeç, 2010:27). Reklam bir medya söylem alanıdır.
Dolayısıyla bu alanın söylem yapısını kullanacaktır. Çalışmada konut reklamlarının
medya yapısı içinde şekillendiği söylem yapıları ve dolayısıyla ürettiği anlamların
açıklanmasında söylem analizi yöntemi kullanılması yoluna gidilmiştir. Eleştirel
söylem çözümlemesi, söylemin çözümlenmesinde kullanılan analitik bir yöntemdir.
Dilin kavramsallaştırılmasını temel alır ve sosyal olaylara yoğunlaşır (Ergeç, 2010,
10). Dilin eğritilmesi ya da örtük anlamlara bürünmesinde gerçekliği ortaya
çıkarmanın temel yolu eleştirel söylem çözümlemesidir. Çünkü bu yöntem metnin
arasına ya da arkasına sıkıştırılmış örtük anlamları sosyal gerçeklikle bağdaştırarak
gerçeklik yüzeyine çıkarır. Söylem analizi, içerik analizi ile aynı gibi görünmektedir
ancak araştırmada frekans (sıklık) araştırmayan bir yöntemdir (Aziz, 2005:12). Bu
açıdan içerik analizinde bir kodlama gerçekleştirilip mevcut metin direkt ortaya
konulurken, söylem analizinde metindeki söylemlerin derinlemesine çözümlenmesi
yapılır.
Bu araştırmada eleştirel söylem analizi, konut reklamlarında kullanılan
söylemlerin çözümlemesi kapsamında uygulanmıştır. Metinler sosyal bağlamlarla
ilişkilendirilerek eleştirel bir çözümleme gerçekleştirilmiştir. Öncelikle çalışma
kapsamındaki reklamların tümünün içerdiği metinler yazılı hale getirilmiştir. Çalışma
bu metinlerin çözümlenmesi üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Araştırma Evreni, Örneklemi ve Kısıtları
Çalışmanın evrenini, inşaat sektörü reklamları oluşturmaktadır. Ancak
araştırmanın zaman ve maliyet sınırlılığı yanında, odak bir çalışma ile daha anlamlı
sonuca ulaşabilmek açısından inşaat sektörü kapsamında konut sektörüne yönelik
inceleme gerçekleştirilmiştir. 2011 yılı temel alınarak, bir yıllık süreçte televizyonda
yayınlanan

konut

reklamları,

çerçevesinde incelenmiştir.

çalışmada

Söylem

yargısal

analizinde çok

olarak

seçilen

reklamlar

sayıda metinin söylemi

çözümleme yerine, yargısal yöntemle seçilen sınırlı sayıdaki metnin söylemleri
üzerine odaklanılır. Öyle ki, sınırlı sayıdaki söylemlerin derinlemesine çözümü,
araştırma kapsamındaki alana ilişkin derinlemesine yorumlama yeteneği sağlar.
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2011 yılında Ukra İnşaat, Varyap ve Ağaoğlu İnşaat’ın konutlara yönelik
gerçekleştirdiği reklamlar örneklem olarak belirlenmiştir. Bu üç ayrı firmanın 2011
yılında yayınladığı toplam sekiz televizyon reklamı çözümlenmiştir. Reklam ve
pazarlama sektörünün önde gelen yayınlarından olan “Marketing Türkiye” dergisi
tarafından Ukra İnşaat marka bilinirliğine katkısı en yüksek reklam olarak
belirlenmişken (www.dijimecmua.com), Ağaoğlu en fazla reklam yatırımı yapan 6.
firmadır (http://smgconnected.com). Varyap ise, 2011 yılında dikkat çekici reklamlar
yayınladığı düşünülerek örnekleme dahil edilmiştir. Varyap’ın 2011 yılında yayınladığı
2, Ukra İnşaat’ın 2 ve Ağaoğlu İnşaat’ın 4 televizyon reklamının metinleri eleştirel
söylem analizi ile incelenmiştir.
Çözümleme Kategorileri ve Bulgular
Eleştirel söylem analizinde, söylemleri çözümleyebilmenin en önemli yolu
söylemlerin içeriklerini kategorilere ayırmaktır. Bu kapsamda çalışmada incelenen
reklam metinleri, reklamın felsefesi, reklamın vaadi, reklamdaki karakterler, müzik ve
sloganlar kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çözümleme kategorileri reklam
metinlerinin hazırlanma sürecinde kullanılan yaklaşımlar temelinde oluşturulmuştur.
Reklam felsefesi: Her reklam bir düşünce çerçevesinde ortaya çıkar.
Çalışmadaki örnek firmalardan Ukra İnşaat reklamı, insani duygulardan yola çıkar.
Örneklem kapsamındaki reklamlarından birinde aşkı sisteme adapte ederken,
diğerinde “Biz yalnızlığı sevmeyiz. Birlikte olmayı severiz. Çünkü birlikte daha
mutluyuz.” söylemiyle birlikteliği bir felsefe olarak sunmaktadır. Her ikisinin temelinde
birlikte olma ve biz olma duygusu hakimdir. Ev almak ve evlenmek eğretilmesinin bir
arada kullanıldığı reklamda her iki duygu da verilmek istenir. Ukra City, Ukra İnşaat
güvencesi vererek gerçekçi ve güvenilir olma anlamları sergilemektedir.
Ağaoğlu birbirini takip eden iki reklam filminin birinde “Nerden nereye, 9 ay
önce burada film çektik. Burası bomboş bir araziydi. O gün beni dinleyenler her
açıdan hem karlı, hem mutlu. Beni bilen bilir ben sözümü tutarım” söylemi ile hem kar
ile mutluluğu özdeşleştirmiş hem de gerçekçi bir söylem sunmuştur. Ayrıca “Çünkü
bu ülkede herkes havuzlu, güzel, kaliteli bir evde oturmayı hak ediyor” diyerek
eşitlikçi bir felsefe benimsemektedir. Bir diğer reklamda ise kendi konutlarına yönelik
Ağaoğlu’nun verdiği krediyi anlatmakta ve daha çok harcamayı ve tüketimi
özendirmektedir. Reklamdaki “Ben bu topraklara hep güvendim, bu topraklar beni hiç
yanıltmadı” söylemi ile milliyetçi bir felsefe ortaya koymaktadır. Ağaoğlu’nun diğer iki
reklamında “Eskiden lüks yaşamak için sarayda yaşamak lazımdı, şimdi lüksü
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Ataşehir’de yaşayın” ve “En güzel yeri size ayırdık” biçimindeki söylemlerde lüks,
saray ve Ataşehir yan yana kullanılmıştır. Sarayın çağrıştırdığı zengin ve gösterişli
anlam, lüks kavramı ile birlikte Ataşehir’e eklemlenmiştir. Bu da reklamın temel
felsefesinde sarayda oturarak elde edilecek statü farkı tüketime sunulmuştur.
Ağaoğlu reklamları bu statü farkını gerçekçi yaklaşımla söylemleştirir. “Ben doğruyum
ve dürüstüm ve hep bundan kazandım. Şimdi sıra sizde” söylem yapısı her
reklamında temel felsefe biçiminde sunulur.
Varyap, reklamlarında “Birileri gelir dünyayı değiştirir” diyerek liderlik ve yol
gösterme gibi misyonları üstlenmektedir. Değişimin kaçınılmaz ve güzel olduğunu
vurgulayan reklamda, yaşam tarzının değiştiğini ve bu değişimi yaratıcısının Varyap
olduğu söylem yapısı ile izleyicinin karşısına çıkar. Değişen yaşam tarzının içinde
olmaktan bahsedilir. Ana felsefe değişimdir. Ama bu değişimin ne olduğu belirsizdir.
Varyap, bir diğer reklamında, bir şarkıyla projesini masalsı bir şekilde anlatmaktadır.
“Bak orda ne var, parlak bir şey var, altın gibi bir hayat var. Bulutlara kadar giden
evler var, her katta bahçeler var, bak orda Varyap Meridian var” söylemiyle bir öykü
anlatmaktadır. Değişim temel felsefe olarak sunulur.
Reklam vaadi: Ukra İnşaat her iki reklamında da mutlu bir yaşam vaadi
sunmaktadır. Bu mutlu yaşamı bir reklamda bir eş ile diğerinde bir toplulukla beraber
olarak gerçekleştirmektedir. Bu mutlu yaşam iyi ev ya da kaliteli bir konutla değil
yapacakları birlikteliklere olduğu ifade edilir.
Ağaoğlu’nun iki reklamında lüks ve saraylarda yaşamak gibi, diğerinde
gerçekçi ile bir yaşam vaadi sunulmaktadır. Ağaoğlu reklamlarından biri, kendi
konutlarına yönelik verdiği krediyi sunan bir reklamdır ve herkesin bu konuda eşit
olduğunu özellikle vurgular. Reklam, ucuz ve kaliteli bir yaşam vaat eder. Mantık ön
plandadır.
Varyap’ın reklamları hayatınızda değişimi ve değerli bir yaşamı vaat eder.
Konut alarak yaşam tarzında bir değişim arzulayanlar ve çok değerli bir yaşam tarzı
isteyenler, bu vaatleri Varyap’ın reklamlarında bulmaktadır.
Reklam karakterleri: Ukra reklamlarında reklam yüzü olarak Necati Şaşmaz,
gerçek kişiliği ile oynamıştır. Toplumda güvenilir bir kişilik olarak adlandırılabilecek,
insanların bildiği ve sevdiği bir yüz olarak değerlendirilebilecek olan Necati Şaşmaz;
benimsenen milliyetçi felsefeyi destekleyen ve güven algısını perçinleyen bir karakter
olmuştur.
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Ağaoğlu reklamlarında güvenilirlik şirketin sahibi Ali Ağaoğlu tarafından
kurulmaya çalışılmıştır. Ali Ağaoğlu halkın içinden ve söylediğini yapan biri gibi
algılandığından, reklamlarda kendi karakteri ile güven oluşturmaya yönelmiştir. Hatta
bir reklamında, ünlü yönetmen Sinan Çetin’e bile kamera önünde nasıl hareket
edilmesi gerektiğine dair esprili bir ders vererek, kendi alanı olmayan işlerde bile
başarılı olduğunu gösterircesine güven perçinlemeye çalışmaktadır. Varyap ise
karakter olarak Haluk Bilginer’in ve bir kız çocuğunun sesini kullanmıştır. Reklam
karakterleri reklamın algılanmasında önemli rol oynar. Özellikle bilinen sanatçıların
marka değeri reklamın vaadine eklemlenir. Varyap, çocuk sesinin masumiyetini ve
Bilginer’in güvenilir ses tonunu vaadi ile bütünleştirmiştir.
Reklam sloganları: Ukra iki reklam filminin birinde ‘UKRA City UKRA İnsaat
güvencesiyle’ diğerinde ise ‘Hemen al Ağustosta ödemeye başla’ sloganlarını
kullanmıştır. Dolayısıyla firma kendini referans göstererek güven sağlamaya ve
finansmanın cazibesini ön plana çıkarmaya çalışmaktadır.
Ağaoğlu ise ilk reklam filminde büyük ilgi gören ‘Yaptım olacak’ sloganını
kullanmıştır. Kendisini güven sembolü haline getiren Ali Ağaoğlu bir sonraki reklam
filminde

‘Yaptık oldu’ sloganı ile ekip çalışması ve birliktelik ruhuyla projenin

söylediği gibi gerçekleştirildiğini vurgulamaktadır. Artık verdiği sözü kesinlikle yerine
getiren bir kişi olarak algılanmaya başlayan Ali Ağaoğlu’nun bu sempati kazanan
sloganı diğer reklamlarında da benzer şekillerde karşımıza çıkmıştır. Diğer iki
Ağaoğlu reklamında

‘Satılır dedim satılacak’ ve ‘Neden olmasın? Yaptık oldu’

sloganları söylemi klişeleştirmiştir. Dolayısıyla yayınlanan reklamlar ve sloganları
‘Ağaoğlu yaşam mimarı’ ismine önemli katkıda bulunmuştur.
Varyap ise değişim felsefesini sunduğu reklam filminde projesini ‘Değişimin
başladığı yer’ sloganıyla duyurmuştur. Bir diğer Varyap reklamında ‘Altın hayat, altın
fırsat şimdi sizi bekliyor’ sloganıyla satışa sunulan konutun ne kadar değerli ve özel
olduğu vurusu yapılmaktadır.
Varyap’ın bir reklamı haricinde diğerlerinin hepsinde projeye yönelik temel
veriler vardır ve bu veriler finansman ve konut özellikleri ile ilgilidir. Aşkla, toplumla
birliktelik ile, kar ile mutluluğu özdeşleştiren ve saray gibi bir evde, lüks bir evde, altın
gibi bir evde yaşama vaadi ile gösterişçi ve hazcı bir yaşam tarzı sunulmaktadır.
Sunulan yaşam tarzı farklılaşma ve mutluluk ekonomik getiri aracı olarak
kullanılmaktadır.

Dolayısıyla

tüketim

kültürünün

kaçınılmaz

doğası

kendini

reklamlarda göstermektedir. Reklamların çoğunda güven sağlama çabasının varlığı
dikkat çekicidir.
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SONUÇ
Çalışmada

inşaat

sektörü

tarafından

yapılan

reklamlar,

örneklem

çerçevesinde söylem analizi yoluyla incelenmiştir. Bu amaçla yargısal olarak seçilen
firmanın reklamları ele alınmıştır. İnşaat sektörü değişen ekonomik yapı ile birlikte,
bireysel alım satım sürecinden, kitlesel üretim ve satış sürecine girmiştir. Bu
değişimin en önemli göstergesi 2011 yılında inşaat sektörü ile ilgili yapılan
reklamların 2. sırada yer almasıdır. Tüketimin en önemli aracısı olarak kullanılan
reklamlar, mesajları aracılığıyla reklamı yapılan sektörle ilgili değişimi ve var olan
yapıyı incelemede önemli ipuçları sunar.
Ağaoğlu, Ukra ve Varyap inşaat şirketlerinin yapmış olduğu konut reklamları
çalışmanın yargısal bir seçimle örneklemini oluşturmuştur. Bu üç inşaat firmasının
toplam sekiz televizyon reklamı, çalışma kapsamında eleştirel söylem analizi
incelenmiştir. Reklamların ortaya koydukları söylemler dört kategori altında ele
alınmıştır. Bu kategoriler; reklam felsefesi, reklam vaadi, reklam karakterleri ve
reklam sloganları biçiminde oluşturulmuştur.
Çalışmada ele alınan konut reklamlarının temel söylemine bakıldığında
mesajların örtük anlamlardan çok, söylemsel olarak açık olarak ifade edildiği görülür.
Üç boyutlu resimlerle hayali mekanların gösterildiği reklamların söylem yapılarında bir
yaşam vaadi ile birlikte güvenilirlik ön plandadır. Bir masalın anlatıldığı Varyap
reklamı, çalışırsan ve doğru karar verirsen kazanırsın denilen Ağaoğlu reklamları ve
Necati Şaşmaz üzerine kurulan Ukra reklamları mekansal olarak nasıl bir konut
olacağından çok, birlikte yaşama söylemine vurgu yapar. Reklamların söylem
yapılarının

değişim,

güvenilirlik

ve

yenilik

üzerine

kurgulanmıştır.

Yaşam

mekanlarının bireysel olarak büyüklüğü, konforu ya da sunduğu olanaklar yerine
toplu yaşam mekanlarının öncelenmesi yaşam tarzının değişiminde geniş mekanların
içinde kaybolan bireyler formu ön planda olduğu görülür. Bu nedenle birlikte konforlu
yaşam söylemi öncelenir. Hedef kitle beklentisi ile ilgili olarak yapılandırılmış olan bu
reklamlar, sosyolojik bir analizin temel çıkış noktası olma değerini hak ediyor demek
abartı olmaz. Rekabetin yoğun olduğu konut sektöründe, sunulan yaşam tarzları
benzeşmektedir. Reklamların hemen hepsinde sunulan projeye yönelik temel veriler
vardır ve bu veriler finansman ve konut özellikleri ile ilgilidir. Sunulan gösterişçi ve
hazcı yaşam tarzı, mutluluk ile de özdeşleştirilmektedir.
Çalışmada firmalar arası karşılaştırma yapılmayıp, bütüncül bir yaklaşımla
örneklem alınan firmaların konut reklamlarının söylemsel yapısına bakılmıştır.
Firmalar arası karşılaştırma, sadece firmaların yaklaşımlarını ortaya koyacağı için
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çalışma açısından anlamlı olmayacaktı. Çünkü çalışma var olan duruma ilişkin
söylem yapılarını ortaya çıkarma amacı taşıyordu. Bu çalışma konut reklamı alanında
çalışma yapanlar için genel bir bakış sunduğu için önemli görülmelidir. Çünkü
çalışma konut reklamlarının sundukları yeni rezidans tarzı yaşam biçimini, söylem
yapıları ile nasıl biçimlendirdiklerini dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Ancak bundan
sonraki çalışmalarda konut reklamlarının karşılaştırmalı analizi yapılarak, ortak ya da
zıt yönleri ortaya çıkarılabilir. Ayrıca yaşam tarzındaki değişimi ortaya koymak için
konut sektöründe son yirmi yılda yapılan reklamlar ile günümüz reklamları
karşılaştırılarak anlamlı sonuçlara ulaşılabilecek kapsamı geniş çalışmalara da bu
çalışma bir çıkış noktası sunabilir.
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ÖZET
Hizmet işletmeleri için içsel pazarlama uygulamalarının düzeyi hizmet
kalitesinin önemli bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Hizmet kültürü ise hizmet
yönlülüğü amaçlayan diğer bir hizmet kalitesi kaynağıdır. Kruvaziyer liman
işletmelerinin başta kruvaziyer gemi hatları olmak üzere gemi acentaları, tur ve
seyahat acenteleri, gemi yolcuları ve bölge halkı gibi birbirinden farklı tarafların kalite
beklentilerini karşılayarak hizmetlerini sunmaları beklenmektedir. Bu çalışmada
kruvaziyer

limanlarda

içsel

pazarlama

uygulamasıyla

hizmet

kültürünün

geliştirilmesindeki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle içsel
pazarlama

ve

hizmet

kültürü

literatürü

değerlendirilerek

araştırma

soruları

geliştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay uygulaması için etnografik
yönteme başvurulmuştur. İlgili örnek olay uygulaması keşifseldir. Etnografik yöntem
kapsamında

gözlem,

yarı-yapılandırılmış

görüşme,

işletme

dokümanlarının

incelenmesi gibi veri toplama tekniklerine başvurularak Ege Bölgesinde yer alan bir
kruvaziyer liman kapsamında örnek olay geliştirilmiş ve literatüre göre belirlenen
kodlamayla oluşturulan temel temalar altında değerlendirilmiştir. Bu araştırma
sonucunda sağlanan katkılarda işletmede uygulanan içsel pazarlama yaklaşımının,
hizmet kültürünün oluşturulmasındaki yansımalarının değerlendirilmesinin önem
taşıdığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İçsel pazarlama, hizmet kültürü, kruvaziyer turizm
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THE ROLE OF INTERNAL MARKETING ON CREATING
SERVICE CULTURE AT SERVICE BUSINESSES:
A CASE STUDY FROM CRUISE TOURISM

ABSTRACT
Level of internal marketing practices for service businesses is perceived as
an important indicator of the service quality. Service culture is another source of
service quality which aims to be service oriented. Cruise ports provide services to
meet the quality expectations of the different parties such as cruise ship lines, ship
agencies, tour and travel agencies, ship passengers and community. This study aims
to determine the relationship of the internal marketing applications at cruise ports with
the development of service culture.

In this respect, research questions have been

developed through evaluation of existing literature on internal marketing and service
culture. An exploratory study has been performed through a qualitative research and
Ethnographic Case Study method has been applied. Within the scope of the
ethnographic method; observations, semi-structured interviews, examination of
documents have been both used as data collection techniques. A Case Study has
been developed over a cruise port located in the Aegean Region and the results
have been evaluated under the basic themes created by encoding the findings. The
contribution of this research emphasizes that it is important to evaluate the internal
marketing approach of companies and the resulting reflections on creation of their
service culture.
Key Words: internal marketing, service culture, cruise tourism
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GİRİŞ
Hizmet kültürü, daha geniş bir kavram olan örgüt kültürünün içinde özel bir
kültür alanıdır (Ooncharoen ve Ussahawanitchakit, 2008: 13).

Teare (1993)

tarafından bir işletme için hizmet kültürü “hizmeti örgütsel kültürünün vurgusu olarak
yerleştiren” şeklinde tanımlanmıştır. İçsel pazarlama ise örgütsel bir zorunluluk olarak
hizmet yönlülüğün kurulmasında en iyi yaklaşımdır (George, 1990: 63). Canon
(2002), hizmet kültürü kavramının sadece dışsal müşterilerle sınırlandırılamayacağını
çünkü doğru hizmet kültürünün ayrıca örgütün iç müşterileri için de uygulanması
gerektiğini belirtmektedir. Buna göre; hizmet kalitesi dışsal olarak uygulandığı gibi,
aynı zamanda içsel olarak da sürdürülmelidir ve işletmelerin çalışanlarını içsel
müşteriler olarak kabul etmesi gerekmektedir (Canon, 2002: 87). Başka bir deyişle;
hizmet işletmelerinde iç hizmet zincirinde yüksek kalitenin varlığı dış müşterilere
yüksek kalitede mal ve/veya hizmet sunumuyla sonuçlanır (Paraskevas, 2001: 285).
Deniz turizmi;

insanların eğlencesel etkinlikler gerçekleştirmek için ikamet

ettikleri yerlerden seyahat ederek bir denizel çevreye varmaları, odaklanmaları ve
ağırlanmalarıdır (Orams, 1998: 9). Kruvaziyer turizm, deniz turizminin bir çeşidi olarak
rekreasyonel alanda bir yandan turizm faaliyetleri diğer yandan ulaştırma ve seyahat
faaliyetleriyle kendine has özellikleri bir araya getirmektedir (Atlay Işık, 2011: 1).
Bu araştırmanın konusunu; kruvaziyer turizmin önemli bir hizmet merkezi
olarak değerlendirilen kruvaziyer liman işletmelerinde hizmet kültürünün ve içsel
pazarlama

uygulamalarının

oluşturmaktadır.
uygulamasıyla

Bu

varlığı

doğrultuda;

hizmet

kültürünün

ve

birbiriyle

kruvaziyer

ilişkilerinin

limanlarda

geliştirilmesindeki

ilişkiyi

içsel

araştırılması
pazarlama

ortaya

koymak

araştırmanın temel amacıdır.
Araştırmanın teorik altyapı bölümünde; araştırma amacına hizmet edecek
şekilde öncelikle içsel pazarlama ve hizmet kültürü literatürü değerlendirilerek
özellikle hizmet sektörü kapsamında yapılan çalışmalar ele alınmış ve araştırma
soruları geliştirilmiştir. Sonraki bölümde ise kalitatif bir araştırma olarak geliştirilen
örnek olay çalışmasına yer verilmiştir.
1. Teorik Altyapı
Bu çalışmada öncelikle araştırmanın kavramsal modelini geliştirebilmek, ve
gerekçelerini sunabilmeyi amaçlayan literatür taraması yapılması hedeflenmiştir. Bu
doğrultuda kruvaziyer turizmin bir hizmet sektörü alanı olması sebebiyle hizmet
pazarlaması literatürü içerisinde hizmet kültürü ve içsel pazarlama araştırmaları
taranmış ve incelenmiştir.
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1.1. Hizmet Kültürü
Kültür kelimesinin sözlük karşılıklarından ilki “tarihsel, toplumsal gelişme
süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki
nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü

gösteren

araçların

bütünü,

hars,

ekin”

şeklinde

yapılmıştır

(http://tdkterim.gov.tr/bts/, 2012). Kültür kavramı Yang (2007) tarafından “sosyal
olarak öğrenilen ve bireyler arasında iletilen bir yapı” şeklinde tanımlanmıştır.
Hizmet kültürü; hizmet geliştirme ve performans yetkinlikleriyle müşteri
beklentilerini aşan üstün müşteri değeri yaratmayı amaçlayan müşteri odaklı bir
kültürdür (Beitelspacher vd., 2011: 215). Kültür, işletmelere davranışları için kurallar
ve standartlar sağlamaktadır (Yang, 2007: 532).
Hizmet kültürü, hizmet yönetimi araştırmaları gündeminin merkezine
yerleşmiş bulunmaktadır. Bu durum özellikle örgüt kültürünün, hizmet yönetimi
yapısını kullanan sabit ve tutarlı hizmet mükemmelliği kültürüne dönüşmesinden
kaynaklanmaktadır (Skalen ve Strandvik, 2005: 231).
Berry (1999) ödül alan işletmeleri incelediği hizmet kültürü üzerine yaptığı
araştırmada, işletmelerin yedi değerle yürütüldüğünü tespit etmiştir. Bunlar sırasıyla;
yenilik, neşe, saygı, ekip çalışması, sosyal kâr, bütünlük ve mükemmelliktir (Skalen
ve Strandvik, 2005: 232). Ooncharoen ve Ussahawanitchakit (2008) geliştirdikleri
hizmet kültürü, işletme mükemmelliği ve işletme performansı arasındaki ilişki
modeline göre hizmet kültürünü beş boyutta ele almaktadırlar. Bunlar sırasıyla;
yüksek kaliteli hizmet, açık ve dürüst iletişim, hizmetlerin duyarlılığı, hizmetlerde
hatayı önleme, hizmeti iyileştirme şeklindedir (Ooncharoen ve Ussahawanitchakit,
2008: 14-16). Hizmet kültüründen beklenen performans çıktıları; geliştirilmiş ürün
kalitesi, artan pazar performansı, artan müşteri memnuniyeti ölçütlerini içermektedir
(Beitelspacher vd., 2011: 216).
Hizmet kültürü uygulaması için önerilen dört adım şöyle özetlenmektedir
(Curtis ve Upchurch, 2008:133);
1. Örgüt “etkili hizmet standartlarını” tam olarak desteklemelidir.
2. Hizmet ve insan kaynakları örgüte değer katan stratejik taktikler olarak
geliştirilmelidir.
3. Yöneticiler ve diğer müdürler bu taktikleri örgütün başarısı için hayati
önem taşıdığına inanmalılar ve hizmet yönlülüğü ve müşteri yönlü çalışanları
desteklemelilerdir.
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4. Çalışanlar ilişkisel pazarlama anlayışına sahip olmalılar ve temel
görevlerine

ek

olarak

işletmenin

pazarlamasını

yapmanın

sorumluluğunu

taşımalılardır.
Turizm alanında içsel pazarlamanın uygulanmasını inceleyen bir çalışmada
(Tag-Eldeen

ve

El-Said,

2001:

155-156),

içsel

pazarlama

boyutlarının

geliştirilmesinde yer alan basamakların ilki için “hizmet kültürünün kurulması” ele
alınmıştır.

Zerve

vd.

(1998);

insan

kaynakları

yönetimi

uygulamalarındaki

memnuniyet ile çalışan performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalarında,
işletme kültürünün ne kadar hizmet odaklı olduğuyla ilgili çalışanların algılamalarını
da incelemişlerdir.
Hizmet kültürü literatüründen elde edilen temel değişkenler; yüksek kaliteli
hizmet, açık ve dürüst iletişim, ekip çalışmasına yatkınlık, hizmetlerin duyarlılığı,
müşteri hizmetleri, diğer ortakların kaliteli hizmet sunması, hizmetlerde hatayı
önleme, hizmeti iyileştirme olarak sıralanabilir (Skalen ve Strandvik, 2005; Curtis ve
Upchurch, 2008; Beitelspacher vd., 2011; Ooncharoen ve Ussahawanitchakit, 2008).

1.2 İçsel Pazarlama
İçsel pazarlama kavramı çeşitli yazarlar tarafından (Kang vd., 2002; Kotler
ve Armstrong, 2004; Ballantyne, 2000; Rafiq ve Ahmed, 1993; Rafiq ve Ahmed,
2000) tanımlanmıştır. Bu tanımlamalar içinde Rafiq ve Ahmed (2000: 453)
çalışmasında içsel pazarlamanın beş önemli unsuruna dikkat çekilmiştir: çalışanların
motive ve tatmin edilmesi, müşteri yönlülük ve müşteri tatmini, bölümler arası
koordinasyon ve bütünleşme, tüm bahsedilen unsurlara pazarlama benzeri yaklaşım
ve özel olarak belirlenmiş işletme ve fonksiyonel stratejilerin uygulanması.
İçsel pazarlama, içsel müşteriler olarak tüm çalışanlara ve işletmede yer alan
tüm bölümlere yaklaşmakta, işletme içerisinde çalışanları ve bölümleri içsel tedarikçi
olarak incelemektedir. Varey (1995)’e göre bu yaklaşımın temel varsayımı, içsel
müşteriler ile hizmet işletmelerinin kalitesi arttırılarak, dış müşterilerin ve onlara
sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilebileceğidir. Bunun yanı sıra söz konusu
varsayıma “iç müşteri odaklılık” konusu da eklenmekte ve çalışanların tatminini
sağlayacak olan eğitim, ücretlendirme, iletişim gibi konuların önemi vurgulanmaktadır
(Varey, 1995:45).
İçsel pazarlamanın amacı; işletmedeki tüm çalışanların müşteri odaklı olması
ve müşteri beklentilerini karşılamaları böylece dış müşterilerin memnuniyetinin
arttırılması şeklinde açıklanmıştır (Kang vd., 2002:279; Varey, 1995:45-46; Ahmed ve
Rafiq, 2003:1179 ). Başarılı bir şekilde uygulanan içsel pazarlama programları ise
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işten ayrılma oranında düşüş, hizmet kalitesinde artış, çalışan tatmininde artış ve
örgütte değişime karşı olan tepkilerde azalışı sağlar. Böylece çalışanların işletmeye
bağlılığının artmasıyla işgücü devir hızının düşmesi ve işe alma, eğitim maliyetleri,
hatalı ürün sunumu vb. konularda tasarruf sağlanabilir (Arnett vd., 2002: 88). Ayrıca
çalışan bağlılığı arttıkça müşteri bağlılığı da artmaktadır. İşletmelerde değişim
konusunun yönetimi çok güçtür. Değişim yaşayan işletmeler için içsel pazarlama çok
önemlidir. Çünkü içsel pazarlama, değişim ihtiyacının anlaşıldığı ve kabul edildiği bir
örgüt kültürü oluşturmaya yardımcı olur (Arnett vd., 2002:88-90).
İçsel

pazarlama

yaklaşımının

örgüt

kültürünü

değiştirmek

için

kullanılabilirliğini hizmet sektöründe yer alan bir haberleşme işletmesi örnekleminde
araştıran Gummesson (1987), “içsel müşteri” kavramının dahil edileceği şekilde içsel
pazarlama yaklaşımını genişletmeyi önermiştir (Gummesson, 1987: 23). Grönroos
(2000) içsel pazarlama programlarındaki temel bileşenin eğitim olduğunu ve
çalışanların örgüt kültürünü, ürünlerini ve tutundurma faaliyetlerini anlamalarının
ancak eğitimlerle mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Ancak eğitim yolu ile örgüt
kültürünün

bir

parçası

haline

gelmiş

olan

personel,

müşterileri

memnun

edebilmektedir (Bowen ve Ford, 2004: 396).
İçsel pazarlama literatüründen değişkenlerin belirlenmesinde; geniş bir alan
olarak “hizmet sektörü” ve daha dar bir alan olarak “turizm sektörü” kapsamındaki
içsel pazarlama literatür taramasının yer aldığı Atlay Işık (2011) çalışmasından
faydalanılmıştır. İlgili çalışma doğrultusunda elde edilen içsel pazarlama değişkenleri;
hizmet kalitesi, çalışan memnuniyeti, içsel müşteri, içsel iletişim, müşteri yönlülük,
performans, eğitim, yetiştirmek, yetkilendirmek, performans ölçümleme, çalışanları
ödüllendirme olarak sıralanabilir (Atlay Işık, 2011: 228).

1.3

Hizmet Kültürü ve İçsel Pazarlama Uygulamalarının Kruvaziyer

Turizm İçin Önemi
Kruvaziyer

kavramı Wild ve Dearing (2000)

tarafından “ulaştırma,

yiyecek/içecek sağlama, turizm, eğlence, seyahat faaliyetlerini bir araya getiren ve
çok çeşitlilik üzerine kurulmuş bir turizm zinciridir” şeklinde açıklanmaktadır. Yazarlar
modern bir şekilde donatılmış kruvaziyer geminin alışveriş, eğitim, spor faaliyetleriyle
kendisinin bir “destinasyon” olduğundan bahsetmektedir (Wild ve Dearing, 2000:
317). Ayrıca kruvaziyer turizm turistlere uzun yolculuk sonrası büyük limanları ziyaret
etme imkânı da sunmaktadır (Diakomihalis, 2007: 426).
Boş zaman seyahatlerinin en temel güdüleyicilerinden birinin yeni ve farklı
tecrübeler edinmek olduğu kabul edildiğinde turizm işletmeleri için yeni pazarlar
keşfedebilmek çok önemlidir (Park, 2006: 1).

Bu bağlamda kruvaziyer turizm
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dünyada en hızla büyüyen seyahat sektörü olarak (CLIA, 2012) ön plana
çıkmaktadır.

Nitekim kruvaziyer hatları tarafından 2011 yılında sadece A.B.D.

ekonomisine toplamda 40 milyar Amerikan Doları değerinin üstünde faaliyet
üretilmiştir. Bu ekonomik faaliyetlerle 350.000 adet kişiye 16.5 milyar Amerikan Doları
maaş ödenmiştir (CLIA, 2012).
Kruvaziyer turizm belirli bir zamana kadar kendi ölçeğinde sınırlı olmuş
ancak son zamanlarda yolcu hacminde hızlı büyüme (kümülatif olarak yıllık %8
oranında) ve destinasyonlarda yeni oluşumlar, çeşitlendirmeler ve birleştirmeler
görülmüştür (UNWTO, 2010: 6). Bu hususta Wood (2006), özellikle Karayip
bölgesinin kruvaziyer turizm sektöründe dünyanın yaklaşık yarısını çekmeye devam
ederken, yaşanan hızlı büyüme ile daha fazla sayıda limana uzantıyla kruvaziyer
turizmde büyük gelişme yaşandığını vurgulamaktadır (Wood, 2006: 397). Nitekim bu
güçlü büyüme başta Akdeniz olmak üzere, Maksika Körfezi, Atlantik, Kuzey Avrupa
ve Pasifik destinasyonlarını güçlendirmiştir (UNWTO, 2010: 6). Bu gelişmenin önemli
faktörlerinden biri olarak seyahat acentaları tarafından sunulan havayolu-denizyolu
paketlerinin daha fazla sayıda kruvaziyer turizm yolcusunu çekmesi görülmektedir
(Wright, 2001:8).
2011 yılında dünyada 16.3 milyon yolcunun kruvaziyer gemiyle seyahat
etmiş olması (CLIA, 2012) ve yine 2011 yılında Avrupa Birliği’nde ise yaklaşık 6.2
milyon Avrupa vatandaşının (2010 yılına göre %9 oranında artışla) kruvaziyer
gemilere rezervasyon yaptırmış olması (G.P. Wild Limited ve BREA, 2012: 6) söz
konusu gelişmelerin en önemli göstergeleridir. Nitekim Akdeniz pazarında yer alan
Avrupa Birliği’nin dünyadaki kruvaziyer yolcuların yaklaşık %30’unu temsil ettiği (G.P.
Wild Limited ve BREA, 2012: 6) düşünüldüğünde bu durum Türkiye için de önemli bir
pazar payı yaratmaktadır.
Bu
gelişmeler
doğrultusunda
Türkiye,
dünya
turizminde
ana
destinasyonlarından biri olan Akdeniz’de popüler bir kruvaziyer destinasyonu haline
gelmiş olup kruvaziyer turizmdeki bu hızlı gelişmeden payını almaktadır. Nitekim
Türkiye’ye 2003 yılında 821 kruvaziyer seferle toplamda 332 bin yolcu gelirken; bu
rakam 2011 yılında 1633 kruvaziyer gemi seferiyle toplamda 2.2 milyon yolcuya
ulaşmıştır (IMEAK DTO, 2011:140; Demirtaş, 2012).
Yukarıda özetlenmeye çalışılan verilerle kruvaziyer turizmin Türkiye için
önemi vurgulanmıştır. Kruvaziyer turizm merkezi olabilmek için ise yüksek kalitede
hizmet sunan kruvaziyer limanların varlığı yadsınamaz bir gerçektir. Curtis ve
Upchurch (2008) konaklama örgütlerinin gelecekteki başarılarının temelini güçlü
hizmet kültürüne bağladığı çalışmasında, hizmet merkezli bir kültürün varlığını
yüksek çalışan tutma oranları, arttırılmış moral, artan verimlilik ve azalan hata ile
ilişkilendirmiştir. Bu doğrultuda, araştırmanın temel sorusu “kruvaziyer limanlarda
içsel pazarlama uygulamalarıyla başarılı hizmet kültürü oluşturulması arasındaki ilişki
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nasıl gelişir?” şeklinde oluşturulmuştur. Araştırmanın alt soruları ise aşağıdaki gibi
özetlenebilir:


kruvaziyer liman işletmesi hizmet kültürünün gerektirdiği koşulları nasıl
yerine getirmektedir?



kruvaziyer liman işletmesi hizmet kültürü anlayışı doğrultusunda
çalışanlarını nasıl değerlendirmektedir?



kruvaziyer liman işletmesi ve çalışanlar arasındaki iletişim nasıl
kurulmaktadır?



kruvaziyer liman işletmesi çalışan memnuniyetini nasıl sağlamaktadır?

2. KRUVAZİYER TURİZM ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

2.1. Amaç ve Kapsam
Bu çalışmada kruvaziyer limanlarda içsel pazarlama uygulamasıyla hizmet
kültürünün geliştirilmesindeki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Böylece kruvaziyer
turizminde yer alan kruvaziyer gemi, tur acentesi, seyahat işletmecisi, gemi acentesi,
yolcu, tedarik işletmeleri gibi tüm paydaşların kesişim noktası olarak tabir edilebilecek
kruvaziyer limanlarda uygulanan içsel pazarlama yaklaşımının hizmet kültürlerinin
oluşumundaki etkisi ve bu iki tamamlayıcı yaklaşımın birbiriyle ilişkisi
incelenmektedir.

2.2. Model
Yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda geliştirilen araştırmanın kavramsal
modeli Şekil 1’de sunulmuştur. Bu doğrultuda yapılan araştırma ile kruvaziyer turizm
alanında hizmet sunumunun en yoğun yaşandığı noktalardan biri olarak kruvaziyer
limanlarda uygulanmakta olan içsel pazarlama yaklaşımının hizmet kültürü
yaklaşımıyla olası etkileşimi araştırılacaktır.
Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli

İÇSEL PAZARLAMA

HİZMET KÜLTÜRÜ

KRUVAZİYER
LİMAN İŞLETMESİ
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2.3. Yöntem
Araştırma Yöntemi
Araştırma yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay çalışmasıyla
geliştirilmiştir. İlgili örnek olay çalışması keşifseldir.
Yin (2002) örnek olay çalışmasının nasıl ve neden sorularına yanıt
verdiğinden bahsetmektedir. Böylece örnek olay çalışması ortaya çıkan olayı ele
almakla beraber nedenleriyle ve gelişmelerin zaman içinde nasıl olacağıyla ilgilenir.
Örnek olay araştırmaları yaşanmakta olan zamanı incelerken, gözlem ve görüşme
yöntemlerini kullanır ve tahrif yapmaz (Yin, 2002: 6-8). Başka bir deyişle örnek olay
araştırması,

araştırmacıya

kavramların

şekillenebileceği,

öneri

ve

teorilerin

denenebileceği verileri gerçek dünyadan sağlar (Gummesson, 2003: 488). Örnek
olay çalışması yaklaşımı; tasarım mantığı, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi
için belirli yaklaşımlar gibi her şeyi kapsayan bir yöntem içerir (Xiao ve Smith, 2006:
739).
Gummesson (2003) araştırma metotları konulu çalışmasında, yorumlayıcı
öğelerin yer aldığı araştırmaları savunarak araştırmacıların yorumlama becerilerinin
gelişmesine ihtiyaç duyulduğundan bahsetmektedir. Ayrıca aynı çalışmada nitel veya
nicel her çeşit araştırmanın yorumlayıcı olduğunu hatırlatılarak özellikle beşeri
bilimler, sosyoloji, antropoloji ve modern doğa bilimleri gibi alanlardan esinlenilerek
uygulanabilecek pazarlama araştırmaları önerilmektedir (Gummesson, 2003: 482492). Bu bakış açısıyla eğitim, hemşirelik, sosyoloji, ekonomi, yönetim, pazarlama
gibi sosyal bilimlerdeki farklı alanlarda yapılan araştırmalarda, örnek olayın
geliştirilmesi için etnografik yönteme başvurulduğu (Vinconti, 2010; Mariampolski,
2001; Arnould ve Wallendorf, 1994; Ge ve Tsung, 2012; Prior ve Miller, 2012; Fraser
vd., 2009; Butvilas ve

Zygmantas, 2012; Zhou ve Sun, 2010) tespit edilmiştir.

Nitekim Vinconti (2010) araştırmasında örgütsel etnografi ve örnek olay araştırması
arasında bir köprü kurarak geliştirdiği etnografik örnek olay (entnographic case studyECS) metodunu kayıt altına alarak belgelemektedir.
Etnografi (kültür analizi olarak kullanılmış) antropolojiden gelen bireysel algı
ve davranışlar ile toplumsal davranış, yapı, işleyiş, değer ve normlar gibi kültürel
ögelerin tanımlanması ve analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 70). Etnografi
bugün nitel araştırma olarak kategorize edildiği araştırma geleneğinin özgün formu
olarak kabul edilir (Christou ve Saveriades, 2010: 92). Etnografi; hem veri toplama
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hem de analiz etme yöntemi olarak bu iki durumu geri dönülemez şekilde birbiriyle
birleştirmektedir (Rosen, 1991: 1).
Etnografik yöntem;

doğal ortamda soru sorma, gözlemsel araştırmalar

(kendi ortamlarında kullanıcılar izlemeyerek) ve katılımcı gözlem (araştırmacının
çalışılan kültüre katılmasıyla) gibi içeriksel sorgulama içerir (Othman, 2004: 426).

Örnek Olay Araştırmalarında Geçerlilik ve Güvenilirlik
Örnek

olay

araştırmalarında,

geçerliliği

sağlayabilecek

bir

tasarım

geliştirebilmesi için çeşitli yöntemleri bir araya getirerek çeşitleme (triangulation)
yapılması önerilmektedir (Yin, 2002; Beverland ve Lindgreen, 2010: 61).
Örnek olay araştırmasının geçerliliğini Yin (2002) yapısal, içsel ve dışsal
geçerlilik olmak üzere üç şekilde değerlendirmiştir. Bu çalışmanın yapısal, içsel ve
dışsal geçerliliği aşağıda açıklanmıştır:


Yapısal geçerlilik:

çalışılan kavramlarla ilgili doğru operasyonel

tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu ise veri veya görüşmeler gibi
çeşitli kaynaklarından çeşitleme (triangulation) geliştirmekle sağlanabilir
(Yin, 2002: 34). Bu çalışmada yapısal geçerliliği sağlamak amacıyla
birden fazla veri toplama yöntemi (çalışanların gözlemlenmesi,
yöneticilerle yarı-yapılandırılmış görüşme, doküman inceleme, fiziksel
ortamın gözlemlenmesi gibi) kullanılmıştır.


İçsel

geçerlilik:

değişkenden

örnek

olay

oluşmaktadır.

çalışmaları

genellikle

birden

fazla

Değişkenler

arasında

nedenselliğin

oluşturulması için araştırmacının sonuçlara nasıl ulaştığını açık şekilde
ortaya koyması gerekir (Yin, 2002: 34). Bu çalışmada araştırma
sorusunun dayandığı teorik altyapı ortaya konulmuş ve örnek olay
kapsamında kullanılmıştır.


Dışsal

geçerlilik:

örnek

olay

çalışmasının

sonuçlarının

genellenebilmesiyle ilgilidir (Yin, 2002: 34). Bu çalışmada belirli bir
kavramsal model üzerine geliştirildiğinden yapılan genelleme de
kavramsal olacaktır. Geliştirilen bu model başka çalışmalarla da
sınanırsa dışsal geçerlilik sağlanabilecektir.
Örnek olay araştırmalarında güvenilirlik standardize edilmiş görüşme
protokolü, iyi tanımlanmış ve günümüze kadar ulaşan (güncel) literatürün
incelenmesi, verilere erişimi sağlayarak bir denetim izi sağlamakla mümkündür
(Beverland ve Lindgreen, 2010: 57).

Ancak güvenilirliğin tam olarak sağlanması
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başka bir araştırmacı tarafından araştırmanın yapılıp aynı veya benzer sonuçların
elde edilmesiyle sağlanabilecektir.
Böylece örnek olay çalışmaları için; yanlı olma, genelleme yapılamama,
bilime katkı sağlamama, onaylanmaya eğilimli olma, spesifik olma (genel önermeler
ve teoriler geliştirmenin zorluğu) gibi önyargıların (Flyvbjerg, 2006: 219) önüne
geçebilmek amaçlarıyla bu çalışmada etnografik yönteme başvurulmuştur.

Araştırmanın Aşamaları
Bu sebeple etnografik yöntem kapsamında aşağıdaki aşamalarla örnek olay
çalışması geliştirilmiştir:
-İlk aşamada yazarlar, 5 Nisan 2012 tarihinde İzmir’de düzenlenen
Uluslararası Karadeniz Kruvaziyer Turizmi Konferansı’na katılarak gözlem yapma,
kruvaziyer turizm sektöründe faaliyet gösteren kruvaziyer hat acentaları ve kruvaziyer
liman işletmelerinin yöneticileri ile yüzyüze görüşmeler yapma fırsatı elde etmiştir.
Elde edilen veriler en ham biçimiyle araştırmacıların zihninde oluşmuştur.
-İkinci aşamada, 3-5 Temmuz 2012 tarihlerinde yine uluslararası kapsamda
İzmir’de düzenlenen Seatrade Türk Kruvaziyer Turizmi Forumu’na katılınarak kamu
ve özel sektörden temsilcilerinin ve kruvaziyer hatların sunumları dinlenmiş, notlar
alınmış ve çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu iki aşama sürecinde ilgili toplantılarda
bulunmak, kruvaziyer turizmde hizmet sunan veya alan tarafların beklentilerini birebir
dinlemek ve tarafların birbirleriyle olan ilişkilerini gözlemlemeyi sağlamıştır. Böylece
teorik altyapıyı destekleyecek şekilde kruvaziyer liman işletmeleri için içsel pazarlama
ve hizmet kültürü uygulamaları soruları uyarlanabilmiştir.
-Üçüncü aşamada, Ege bölgesinde konuşlanan ve Türkiye’nin kruvaziyer
yolcu ağırlama sıralamasında ilk üçte yer alan ve özel sektör tarafından işletilen bir
kruvaziyer liman 15.08.2012 tarihinde ziyaret edilerek örnek olay geliştirilmiştir. Örnek
olay çalışmalarında tek bir organizasyon, bir yer (bir fabrika, mağaza, üretim birimi
gibi) ya da bir kişi (bir kadın yönetici gibi) araştırmaya konu olan duruma yönelik
detaylı ve yoğun bir analiz söz konusudur (Sağlam Arı vd., 2009: 132). Dolayısıyla bu
çalışmada örnek olay kapsamında incelenen kruvaziyer liman işletmesi içsel
pazarlama yaklaşımı yönlü bir hizmet kültürünün oluşup oluşmadığı detaylı şekilde
incelenebilmiştir. Nitekim kruvaziyer liman işletmesinde farklı konumdaki yöneticiler
ve çalışanlar ile görüşülmüştür. Kişilerin izniyle yapılan görüşmelerin ses kaydı
alınmış, liman sahası ve fiziksel ortam gözlemlenmiş, fotoğraf çekilmiş ve işletme
dokümanları

incelenmiştir.

Yarı-yapılandırılmış

cevaplayıcıların doğal olmaları hedeflenmiş

görüşmeler

kapsamında

ve sorulara verdikleri cevaplar
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doğrultusunda araştırmayı aydınlatıcı sorular sorulabilmiştir. Böylece etnografik
yöntemin temel koşulları (Othman, 2004: 426) oluşturulmuştur.
Bu çalışmada da literatür taramasıyla ve geliştirilen araştırma aşamalarıyla
güvenilirlik sağlanmaya çalışılmıştır.

2.4. Analiz
Belirtilen araştırma aşamalarından ilk ikisinden elde edilen veriler saha
notlarına dönüştürülmüş ve örnek olay araştırmasında kullanılacak mülakat soruları
için değerlendirilmiştir. Üçüncü aşamada kruvaziyer liman ziyaretinde geçirilen sürede
yapılan görüşmelerin ses kaydı alınmış ve fiziksel varlıkların fotoğrafları çekilmiştir.
Bu süreç aynı zamanda saha ile ilgili kazanılan deneyimler için etkili olmaktadır. Bu
süreçte elde edilen veriler ham halinden kurtarılarak kodlanmış ve yorumlanmaya yani
analize hazır hale getirilmiştir. Söz konusu kodlamada temel olarak literatürden elde
edilen değişkenler kullanılmıştır.

2.5. Bulgular
Bulgular kodlama çerçevesinde elde edilen temalar dahilinde aşağıdaki gibi
tespit edilmiştir.

Hizmet Kalitesi
Örnek olay uygulamasının gerçekleştirildiği kruvaziyer limanda yapılan
görüşmeler, gözlem ve doküman incelemeleri sonucunda yüksek kaliteli hizmet
sağlamanın bir yönetim anlayışı olduğu tespit edilmiştir. Nitekim işletmenin ISO 9001
standartlarına sahip olması bunun önemli bir göstergesidir. Sahip olunan kalite
standartları kapsamında iş akışlarının, süreçlerinin tanımlanmış olması ve bunları
denetleyen personelin varlığı

özellikle dakiklik,

müşterilere verilen sözlerin

zamanında yerine getirilebilmesi gibi hizmet kalitesi boyutlarında başarının göstergesi
olarak değerlendirilebilir. Genel Müdürün şu sözleri de bu durumu teyit etmektedir;
“…tıpkı devlet limanlarındaki gibi yasal yükümlülüklerimiz mevcut. … devlet
kanunlarla bu işin asgari standardını belirlerken biz kendi vizyon ve misyonumuzla
azami standartlarımızı ve hedeflerimizi belirliyoruz.”
“hizmetlerimizin iyi verilmesini en iyi denetleyen ve temin eden aslında sahip
olduğumuz ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 standartlarına sahip olmamız. Prestij
kaynağı olan bu standartları korumak adına ciddi eforumuz var.”
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“optimum sürede hizmeti sunarken hizmeti veren personelin iş güvenliğinin
de sağlandığından emin olmak gerekiyor”
Bir kruvaziyer limanda zaman konusundaki hassasiyet özellikle limana
yanaşan
gemilerin
ortalama
limanda
kalma
sürelerinin
kısalığından
kaynaklanmaktadır. Buna göre bazı gemiler tam gün kalabilirken, bazı gemiler
programlarını yarım gün olarak belirleyebilmektedir. Bu sebeple de kısa sürede hem
gemiye yönelik; pilotaj, römorkaj, palamar, güvenlik, sıvı ve katı atıkların alınması, su,
elektrik vb. tedariği gibi hizmetler sunulurken, aynı zamanda terminal hizmetleri çatısı
altında hudut kapısı olması sebebiyle ülkeye girişin sağlanması, şehre ulaşacakların
emniyetli şekilde limandan çıkışının organize edilmesi, tura katılacakların tur
operatörlerine emniyetli şekilde ulaştırılması vb. gibi hizmetler de yolculara
sunulmaktadır. Bu sebeplerle kruvaziyer limanlarda ufak bir zamanlama hatası bile
operasyonların akışını aksatacak ve hizmet kalitesinin sağlanmasında problemler
oluşturacaktır. Bu durum Genel Müdür ile yapılan görüşmede;
“hizmetlerimizin %80-85’ini kendi dinamiklerimizle sağlıyoruz, dolayısıyla az
bir oranın dışarıdan karşılanıyor olması bizim avantajımızdır.”
şeklinde ifade edilmiştir ve şöyle bir örnek verilmiştir:
“örneğin zamanlama konusundan bizim dışımızdan kaynaklanan şöyle bir
durum söz konusu. Gemilerden alınan sıvı atıkların depolara aktarılmasından önce
Çevre Bakanlığı’ndan yetkililerce analizlerin yapılması gerekmektedir. İlgili yetkililerin
il merkezinden gelecek olması, yarım günlüğüne limanımıza uğrayan bir gemiye bu
hizmeti zamanında veremeyeceğimiz anlamına geldiğinden biz araçlarla ilgili
memurları buraya getirip tekrar geri bırakmak gibi bir çözümle sorun yaşamıyoruz.”

- Ortakların Hizmet Kalitesi
İlgili kruvaziyer limanında bazı hizmetlerin dışarıdan satın alındığından
bahsedilmişti. Bu hizmetlerin başında; güvenlik, temizlik gibi limanın işleyişinde
önemli fonksiyonları olan bazı hizmetler gelmektedir. Bu hususta Genel Müdürün;
“Limanımıza hizmet ve mal tedariğinde bulunan firmalarda bağlı
bulunduğumuz kalite standartlarının kapsamında dolayısıyla onları da sürekli
denetliyoruz. Standartların dışına çıkıldığında ya ilişki kesiliyor ya da düzeltmek
mümkünse hizmet anlayışımıza uygun hale getirmeye çalışıyoruz.”
açıklamasıyla paydaşların bir öğesi olarak tedarikçilerin kaliteli hizmet ve mal
sunumundaki önemleri dile getirmiştir. Genel Müdür bu husustaki yaklaşımlarının
profesyonelce olduğunu şu sözlerle açıklamıştır:
“… dışarıdan hizmet aldığımız personelin eğitimine kadar ilgileniyoruz ki tüm
ortaklarımız kilitlendiğimiz hedefi baştan öğrenebilsin.”
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- İşletme Başarı Kaynağı
Yapılan doküman incelemelerinde özelleştirme sonucu 2003 yılı itibariyle
işletilmeye başlanan kruvaziyer limana bu süreçte ek iskele, işletme binası gibi çeşitli
yatırımların yapıldığı görülmüştür. Ayrıca 2003-2011 yılları arasında limana uğrayan
kruvaziyer gemilerin sayısı 331 seferden 574 sefere ulaşarak artış kaydedilmiştir.
Ayrıca kruvaziyer limanın çeşitli kuruluşlardan aldığı Altın Çıpa, Skalite’07, “Dünyanın
En Güvenli Limanı” gibi ödüllerle başarısını kanıtladığı ortadadır. Kruvaziyer limanın
bu başarısının kaynağını nasıl açıklayacağı ise hizmet kültürü yaklaşımları hakkında
bilgi verecektir. Bu hususta Genel Müdürün aşağıdaki açıklaması önemlidir;
“teknolojiyi, endüstriyel yapıları kullanıyoruz ama hizmetlerimizin ana
kaynağı personelimizdir: iyi eğitimli olması, işe alınma aşamasında buna titizlik
gösterilmesi sonrasında eğitimlerle daha donanımlı olmasının sağlanmasıdır.”
Bu konuda çalışan sekreterin üniversite mezunu olup pazarlama alanında
yüksek lisans yapıyor olduğunun gözlemlenmesi Genel Müdürün ifadeleriyle
örtüşmektedir.
Genel Müdürün başarılarından bahsederken;
“aldığımız ödüller bizi daha fazla motive ediyor. …ödüllere bizi götüren en
önemli faktör insan kaynağımızdır. İkincisi ise teknolojiyi etkin şekilde kullanmamız…”
açıklamasını yapması ise hizmet kalitesi oluşturmada sahip oldukları en
önemli varlıkları özetlemektedir.

- Müşteri Şikayetleri/Endişeler
İşletme içerisinde sorunların çözümüne ilişkin prosedürler geliştirilmiştir.
Öncelikle her müşteri grubundan (gemi hizmetleri, alışveriş merkezi hizmetleri
müşterileri gibi) sorumlu bölüm yöneticilerinin varlığı sorunlara hızlı çözümler
geliştirilmesinde etkili olmaktadır. Bu sürecin işleyiş şekli ise Genel Müdür tarafından
aşağıdaki gibi aktarılmıştır;
“müşterilerimizin istekleri veya şikâyetleri gibi durumlar için şikayet formu
altında belki en alt çalışana şifahen belirtilmiş bir şikayet en üste yazılı olarak
iletilmekte… Yalın bir yapı olduğumuz için örneğin bir kiracımızın klimasının
çalışmaması gibi sorunlar hızla çözülebilmekte.”
Bu hususta alınan bilgiye göre; işletmede haftalık olarak departman
müdürleriyle beraber yapılan yönetim toplantılarında önceki haftadan çözülemeyen
bir sorunun olup olmadığı da değerlendirilmektedir. Bu durum da Genel Müdür
tarafından bahsedilen prosedürler dahilinde değerlendirilebilir.
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- Performans Yönetimi
Örnek olay incelemesine konu olan kruvaziyer liman özelleştirme yoluyla
belli bir süreliğine ilgili işletmeye devredildiğinden performans göstergelerinin farklı
taraflar için önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumu Genel Müdür
aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir;
“yönetim kurulumuz bizi denetleyen en önemli taraf fakat bunun dışında
özelleştirme idaresi ve kamuoyu da denetleme süreçlerimizin birer parçasıdır.”
İşletmenin sahip olduğu standartlar çerçevesinde ekonomik, kalite ve sosyal
olarak üç önemli performans hedefi söz konusudur. Bu yaklaşımdaki hassasiyetlerini
Genel Müdürün aşağıdaki cümlelerinden anlamak mümkündür;
“ekonomik ve kalite hedeflerimiz iç içe geçmiş durumda… Müşterilerimizin
memnuniyeti sağlamadan ekonomik bir başarıdan da söz edemeyiz.”
Bu başarı aslında işletmedeki hizmet kültürü anlayışının da bir göstergesi
olarak kabul edilebilir. Sosyal anlamda hedeflerin başarı göstergesi ise Genel
Müdürün;
“yıl sonunda basında ne kadar yer alındığı, kaç olumlu, kaç olumsuz haberle
anıldığımız bizim için çok önemli başarı kriteridir.”
sözleriyle örneklendirilmiştir.
Bunların dışında, kruvaziyer gemilerle gelen yolculara yönelik, genel profil
sorularını içeren ve limanın temel fonksiyonlarını ve yapılan turdaki etkinlikleri
değerlendirmeyi amaçlayan bir anketin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu uygulamada
lisans düzeyinde turizm eğitimlerini sürdüren stajyer öğrenciler yer almakta ve
yolcuların yalnızca 1-2 dakikalarını ayırarak genel bir şehir turu ve liman
değerlendirmesi yapması beklenmektedir. Kruvaziyer limanda uygulanan böyle bir
performans değerlendirmeyle aynı zamanda müşteri yönlü geliştirilen hizmet
kültürünün varlığından bahsetmek mümkündür.

- Eğitim/Yetiştirmek
İçsel pazarlama yaklaşımıyla çalışanların müşteri yönlü olmaları, işletmenin
çalışan eğitimine ve yetiştirilmesine verdiği önemle sağlanabilmektedir. Kruvaziyer
liman işletmesi için çalışanların eğitiminin özellikle teknik/mesleki konularda ön
planda olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü özellikle kruvaziyer limanların
ana fonksiyonları içerisinde yer alan gemi hizmetleri ve güvenliğin sağlanması
mesleki eğitimlerin temelini oluşturmaktadır. Bu durumun ilgili kruvaziyer limandaki
değerlendirmesi ise Genel Müdürün aşağıdaki ifadeleriyle de teyit edilebilir;
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“çalışanlarımızın mesleki becerilerini kazanıp geliştirebilecekleri çeşitli teknik
eğitimlerimiz mevcut. Örneğin aldığı yurtdışı master eğitimiyle güvenlik müdürümüz;
uzmanlığı çerçevesinde ilk yardım, yangınla mücadele gibi eğitimleri verebilmekte.
Fakat bunun dışında anti-terörizm, panik yönetimi gibi konularda uzmanlaşmış
eğitimci/kuruluşlardan da eğitim sağlanabilmekte…”
Diğer yandan önceden de belirtildiği üzere kruvaziyer limanların turizm
faaliyetlerinde önemli bir merkez olması, çalışanların gemi yolcularına ve diğer
ziyaretçilere karşı konukseverlik çerçevesinde güler yüzlü, kibar, empatik vb.
davranışlar geliştirebilmeleri de eğitim için önemli bir konudur. Zira bu davranışlar
sağlanan hizmet kalitesinin önemli girdilerini oluşturmaktadır.

Bu hususta ilgili

kruvaziyer limanda farklı görevlerde ve kademelerdeki çalışanların hizmetlerini yerine
getirirken güler yüzlü ve kibar davranışları birebir gözlemlenmiştir. Ayrıca bu konuda
Genel Müdürün aşağıdaki sözleri çalışanların hizmet kalitesini sağlamadaki
becerilerinin arttırılmasına verilen önemi vurgulamaktadır;
“teknik eğitimin yanında personelin kişisel gelişimini sağlamaya yönelik
eğitimlere de önem veriyoruz. Örneğin hem yolcu hem de alışveriş merkezimizdeki
güvenlik personelimizin işlerini yaparken, tipik bir güvenlik görevlisi gibi sert, kaşları
çatık ve caydırıcı haliyle değil, tam tersine mümkün olduğunca sempatik görünüm
altında fakat dikkatli olmaya çalışması konusunda ciddi çalışmalarımız oluyor. …
Güvenlik hizmetleri dışarıdan sağladığımız bir hizmet olduğu için çalışanların eğitimi
bizi en çok meşgul eden kısım oluyor. Çünkü güvenlik firmalarının kendi
personellerine verdikleri eğitimler bizim kalite standartlarımızla tutmayabiliyor.”
Genel Müdürün bu açıklaması, dışarıdan alınan bir hizmet olmasına rağmen
güvenlik personeli için kendi içyapılarında böylesine yoğun bir eğitim vermeleri
işletme hizmet kültürünün içsel pazarlama yaklaşımıyla geliştirildiğinin önemli bir
göstergesidir.

- Çalışanların Performansını Ölçümleme ve Ödül sistemleri
İşletmede ödül sistemlerinin varlığı personel motivasyonu ve memnuniyeti
için önemli unsurlardır ve bu sistemin içsel pazarlama yaklaşımı doğrultusunda
personeli beraber çalışmaya teşvik edebilecek şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.
“personelin özlük haklarına yönelik somut şeyler olması gerekir. Sadece
moralini motive etmek yetmiyor. Biz de böyle bir mekanizma var. Yönetim kurulu
takdiriyle yıllık hedeflerimize ulaştığımız zaman personele prim ödenmesi ödülü
mevcut. Bunun dışında standart olarak personelimize özel sağlık sigortası sağlıyoruz.
”
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İncelenen kruvaziyer limanda maddi ödüllerin yanında çalışanları beraber
teşvik etmeye yönelik doğrudan somut bir uygulama olmamakla beraber Genel
Müdürün aşağıdaki sözleri bu konudaki anlayışları hakkında fikir vermektedir;
“Ben kendimi şanslı addediyorum. Çünkü başarı hiçbir zaman kişisel olarak
sağlanamaz. Ekibiniz iyiyse, iyisiniz.”
Ayrıca bazı bölüm yöneticilerinin, müzakere teknikleri gibi kişisel gelişim
seminerlerine katılım sertifikalarını oda duvarlarına astıkları gözlemlenmiştir. Yönetim
kurulu üyelerinin kararıyla liman yöneticilerinin biraz da ödüllendirilmek amacıyla bu
eğitimlere gönderildiği bilgisine ulaşılmıştır. Aslında bu durum da hem eğitim hem de
ödül sistemleri unsurları açısından içsel pazarlama yaklaşımının örneğidir.
Personelin memnuniyetinin önemli göstergelerinden biri de işletmedeki
kalıcılığıdır. Bu durum incelenen evraklarda da dikkat çekmekte ve Genel Müdürün
aşağıdaki söylemiyle de ispatlanmaktadır;
“bizde işgören devir hızına baktığınızda çok düşüktür. Şimdiye kadar
memnuniyetsizlik veya ekonomik tatminsizlik nedenleriyle kimse işini bırakmadı.
Yalnız daha iyi bir iş bulma şansı olan deniz tayfasında bu durum zaman zaman
yaşanabilmekte. Örneğin palamar hizmeti için işe alınan personelin yıllar içinde
denizci ehliyetini işletip yükseltmesi ve bizim de bu alanda bir iş için talebimizin
olmaması sebebiyle ayrılan birkaç kişi oldu.”

- İçsel Müşteri
İşletme vizyonunun çalışanlarca anlaşılır olması ve vizyonun çalışanlara en
iyi şekilde aktarılması içsel pazarlamanın amaçlarından biridir. Bu konuda öncelikle
kruvaziyer liman işletme binasında çeşitli yerlere asılmış vizyon ve misyonun
açıklandığı büyük çerçeveler olduğu gözlemlenmiştir. Genel müdür ise bu durumu
aşağıdaki bakış açısıyla değerlendirmiştir;
“süslü kelimelerle vizyonunuzu cümlelere dökseniz bile bunu örneğin
çaycınıza aktaramayabilirsiniz. Bu sebeple çalışanlarımızı anlayacakları dilde motive
ediyoruz.”
Böylece somut olarak gözlemlenmesi zor olan bu unsuru diğer içsel
pazarlama unsurlarının temeli olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.
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2.6. Araştırma Kısıtları
Araştırmanın tek bir sektör çeşidiyle ve işletmeyle gerçekleştirilmesi en
önemli kısıt olarak kabul edilebilir. Ayrıca araştırma sürecinin belirli bir zaman
diliminde gerçekleşmesi; özellikle yönetim ve çalışan arasında zamana yayılan içsel
pazarlama yaklaşımının gözlenebilmesinde bir kısıt oluşturmaktadır. Bu husustaki
diğer bir kısıt ise hizmet kültürü boyutları çerçevesinde hizmet kalitesi ve müşteri
yönlülük

gibi

yaklaşımların

müşteri-çalışan

arasındaki

ilişkilerle

karşılaştırılamamasından ortaya çıkmaktadır.
SONUÇ
Hizmet kültürü ve içsel pazarlama yaklaşımlarının bir işletmedeki varlıkları;
bu iki ayrı pazarlama kavramının aslında simbiyotik ilişki içerisinde olmasından
kaynaklanmaktadır. Zira literatürde de hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, ekip
çalışması, işletme içi ve dışı mükemmel iletişim vb. gibi bileşenlerle her iki yaklaşımın
temel amaç ve sonuçları benzerlikler taşımakta ve birbirlerini tamamlamaktadır.
Kruvaziyer liman işletmelerinin ise hizmet verdikleri tarafların hem yolcular
gibi tüketici pazarı hem de gemi acenteleri, gemi hatları, tur operatörleri ve seyahat
işletmeleri

gibi

örgütsel

pazar

olduğu

değerlendirildiğinde;

hizmetlerde

bütünleşmenin, koordinasyonun ve kalitenin sağlanabilmesi için müşteri yönlü
çalışanlarla hizmet kültürünün oluşturulması en önemli işletme varlığı olarak kabul
edilebilir.
Örnek olay çalışması kapsamında ele alınan kruvaziyer limanda içsel
pazarlamanın varlığı ve hizmet kültürünün gelişmişliği sorgulanmıştır. Nitel araştırma
süreci ile ulaşılan bulgulara göre kruvaziyer liman işletmesinde içsel pazarlama
yaklaşımının benimsenmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Diğer yandan
işletmenin sahip olduğu kalite, çevre ve iş güvenliği standartları da hizmet kültürünün
varlığının bir ispatı olarak kabul edilebilir. Ayrıca kruvaziyer liman Genel Müdürünün
hizmet kültürünün önemli bir amacı olarak müşteri yönlülüğün geliştirilmesindeki
başarılarını çalışanlarının iyi eğitimli olmasına bağlaması da içsel pazarlama
uygulamalarının hizmet kültürlerini geliştirmede ne derece etkili olduğunun
göstergesidir.
Örnek olay kapsamında uygulanan etnografik yöntemle elde edilen bulgulara
göre içsel pazarlama uygulamalarının hizmet kültürünün oluşmasında ne kadar
önemli yere sahip olduğu aşağıdaki şekilde özetlenmeye çalışılmıştır. Böylece
araştırmanın kavramsal modelinde de ortaya konulan ilişkinin varlığı tespit edilmiştir.
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Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli

İÇSEL PAZARLAMA

HİZMET KÜLTÜRÜ

Hizmet kalitesi

Yüksek kaliteli hizmet

Çalışan memnuniyeti

Açık ve dürüst iletişim

İçsel müşteri

Ekip

İçsel iletişim

çalışmasına

yatkınlık

Müşteri yönlülük

Hizmetlerin duyarlılığı

Performans yönetim

Ortakların hizmet kalitesi

Eğitim
Yetiştirmek

Söz konusu keşifsel araştırma içsel pazarlama uygulamalarının kruvaziyer
turizm işletmelerinde müşteri-çalışan hizmet kültürünün oluşturulmasındaki etkilerinin
belirlenmesinde bir ilk niteliğindedir. Ayrıca etnografik yöntemle geliştirilen örnek olay
incelemesinde kruvaziyer limanın içsel pazarlama yaklaşımıyla hizmet kültürünü
geliştirdiği doğal ortamında gözlemlenebilmiştir. Bu çalışmanın gelecek araştırmalara
ve özellikle farklı sektörlerdeki uygulamalara ışık tutacağı düşünülmektedir. Bu
hususta hizmet pazarlaması literatürüne kruvaziyer turizm uygulaması kapsamında
katkı sağlandığını söylemek yanlış olmayacaktır.

- Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler:
Gelecek araştırmalarda, araştırmacılara bir kruvaziyer limanda içsel pazarlama
yaklaşımının incelenmesine yönelik etnografik çalışmalar yapılması önerilebilir.
Özellikle

yolcu-çalışan

iletişimini

araştırmayı

hedefleyen

araştırmalarla

hem

çalışanların hem de yolcuların davranışlarına ait kültürel sonuçlar değerlendirilebilir.
Böylece kruvaziyer limanda yapılacak derinlemesine incelemeler yolcuların ortamı ve
çalışanları gerçekte nasıl algıladıklarını ve ne düşündüklerini de ortaya çıkaracaktır.
Ayrıca farklı kruvaziyer limanlarda yapılabilecek benzer çalışmalar karşılaştırma
yapma imkanını sağlayabilecektir. Böylece kruvaziyer turizm sektörüne yönelik daha
genel sonuçlara ulaşmak mümkün olabilecektir. Araştırmanın kavramsal modelinin
farklı sektörlerdeki işletmelere uyarlanması ise, farklı hizmet kültürü yaklaşımı olan
hizmet işletmelerinin içsel pazarlama yaklaşımları hakkında keşifsel araştırmalar
yapma imkânı sunacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmada turizm destinasyon imajının uluslararası tüketici davranışına
olan etkisini ölçmek amacıyla, Türkiye ve İspanya’nın turizm destinasyon imajını
(TDİ) ölçmek üzere Hollanda’da 363 Hollandalı’ya anket uygulanmıştır. Wilcoxon T
testi ile Türkiye ve İspanya arasındaki anlamlı farklılıklar tespit edilmiş, hipotezler
oluşturulmuş ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Destinasyon kabulünde duygusal
ülke imajı, bilişsel ülke imajı, destinasyon aşinalığı ve destinasyon inanışları gibi
faktörlerin etkisi incelenmiş ve duygusal ülke imajının bilişsel ülke imajına göre daha
etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca katılımcılara ülkeler hakkında edindikleri bilgilerin
kaynakları da sorulmuştur.
Anahtar Terimler: Ülke imajı, uluslararası turizm, destinasyon imajı
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THE EFFECT of TOURISM DESTINATION IMAGE (TDI)
on INTERNATIONAL CONSUMER BEHAVIOUR

ABSTRACT
In this study, we aim to measure the effect of tourism destination image(TDI)
on international consumer behaviour. Turkey and Spain are selected as the
destinations and by utilizing a questionnaire which was conducted in the Netherlands
among 363 Dutch people, respective TDI s of subject countries are measured. Based
on significant differences identified with Wilcoxon T test between Turkey and Spain,
hypotheses are formed and Correlation Analysis is applied. Factors influencing
destination reception like affective destination image, cognitive destination image,
destination familiarity and destination beliefs are analyzed and results indicate that
affective country image has greater influence on destination image than cognitive
country image. In addition, participants were asked about their information sources
about the countries.
Keywords: country image, international tourism, destination image
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GİRİŞ
İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, globalleşme tüm dünyayı tek bir
pazar haline getirmiş ve tüketiciler, uluslararası tüketiciler haline gelmiştir. Artık
dünyanın her yerinden bilgi almak, diğer ülkeler, o ülkelerde üretilen ürünler ve
verilen hizmetler hakkında bilgi edinmek çok kolay hale gelmiştir. Ancak, bilgi
edinmenin kolaylığıyla beraber, uluslararası rekabetin de arttığı bu ortamda, ülkelerin
ürün ve hizmetlerini pazarlaması, turist ve yatırım çekmesi, işletmelerin uluslararası
tüketici davranışını daha iyi anlamaya çalışmalarıyla gerçekleşebilmektedir.
Çokuluslu işletmelerin bir kısmı tam anlamıyla uluslararası hale gelmiş ve dünya
şirketi olmuşlardır (Akat, 2004:4).
Ülke imajı kavramı, belirli bir ülkeyle ilişkili olarak insanların zihninde yer alan
bir dizi inanış, düşünce ve izlenimi ifade etmektedir (Kotler vd., 1993:141). Bu kavram
sadece o ülkenin ürün ve hizmetlerinde somutlaşan bir kavram değil, aynı zamanda
ülkenin ekonomik ve politik olgunlaşma derecesi, yaşanan tarihsel olay ve ilişkiler,
kültür ve gelenekler, teknolojik gelişmişlik ve endüstrileşme düzeyi gibi kavramların
etkileşimi sonucu oluşan bir imajdır. Bütün bu yönleriyle düşünüldüğünde, ülke imajı
kavramı satın alma karar sürecinde tüketicileri bilişsel, duygusal ve davranışsal
olarak etkileyebilecek bir değişkendir (Mutlu vd., 2011:54).
Ülke imajına dair yapılan çalışmaların çoğu, ürün-ülke imajı (Product Country
Image-PCI), diğer bir deyişle köken ülke etkisi (Country of Origin Effect-COO)
üzerinedir. Ülke imajı, “tüketicilerin bir ülkenin üretim ve pazarlamada güçlü ve zayıf
yönleriyle ilgili olarak, o ülkenin ürünlerine karşı edindikleri genel algılamalardır” (Roth
ve Romeo, 1992:480).
Bu çalışmada ise, ülke imajının diğer bir boyutu olan ve bir kişinin başka bir
ülkenin destinasyonlarına karşı inanış, düşünce ve izlenimlerini ifade eden turizm
destinasyon imajının (Tourism Destination Image-TDI) (Crompton, 1979:18) tüketici
davranışına olan etkileri incelenmiştir. Uluslararası turizm açısından destinasyon
imajı kavramı, bir ülkenin turistler açısından cazibe merkezi olmasına yarayan ve
aynı zamanda turistlerin daha fazla harcama yapmalarını sağlayan, turistlerin
belleğindeki resim ya da görüntü olarak da tanımlanabilir (Yaraşlı, 2007:6).
Hollanda’da Hollandalılar’la yapılan araştırma sonucunda, İspanya ve
Türkiye’nin destinasyon imajları ve davranışa olan etkileri karşılaştırılmış ve öneriler
sunulmuştur.
1. Kavramsal Çerçeve
Ülke imajı, kişinin bir ülke hakkındaki izlenim, duygu, düşünce, inanç ve
çağrışımlarının bütünüdür. Ülkeler de ürünler gibi tüketime konu olurlar. Destinasyon
imajı ile ilgili olarak yapılan ilk çalışma Hunt’ın (1975) imajın turizm gelişimindeki
etkisini ölçtüğü araştırmadır. Turistlere yönelik yapılardan ziyade, bireylerin o yere
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dair sahip oldukları imaj, seyahat pazarında önemli rol oynadığı sonucuna varmıştır.
Yapılan diğer çalışmalarda da turizmin imajla güçlenen bir endüstri olduğu ve turizm
destinasyon imajı (TDI) konusunun 35 yıldır araştırmalara konu olduğu gözlenmiştir.
Birçok araştırmacı, imajın seyahat eden kişiler üzerindeki etkisini (Pearce 1982;
Woodside ve Lysonski, 1989), imajın ölçülmesini (Echtner ve Richie, 1993; Phelps,
1986), ve nasıl oluştuğunu (Baloğlu ve McCleary, 1999) incelemişlerdir. TDI ile ilgili
belirleyici faktörler ise doğal kaynaklar, turizm altyapısı ve atmosfer özellikleridir
(Beerli ve Martin, 2004).
Mayo’nun 1973’te Amerika’da bölgesel imajı ölçmek için yaptığı çalışmada,
manzara, insan yoğunluğu ve iklimin en önemli faktörler olduğunu belirlerken,
Anderssen ve Colberg (1973) destinasyon imajında maliyetin, iklimin ve manzaranın
en önemli faktörler olduğunu saptamışlardır. Yine Amerika’da 12 üniversiteden 617
öğrenciyle yapılan araştırmada Meksika’nın TDI’sı ölçülmüş ve maliyet ve iklimin
öneminin yanı sıra, tutumu etkileyen en önemli faktörlerin sanitasyon ve güvenlik
olduğu saptanmıştır (Crompton, 1979).
Gunn 1972’de destinasyon imajı edinmede 3 aşamalı teoriyi önermiştir.
Birinci aşamada kişilerin yaşamları boyunca, eğitim, medya ve insanlar yoluyla
farkında olmadan, ikinci aşamada seyahat bilgisinin tanıtımıyla, üçüncü aşamada
gerçekleştirilen seyahat ve kişisel tecrübe ile edindikleri imaj olarak belirtmiştir. Bu
noktada ziyaretçi tecrübesi temel belirleyici olarak birçok yazar tarafından kabul
edilmiş, destinasyon imajının turistlerin destinasyonu tekrar ziyaret etmeleri üzerinde
etkili olduğunu ortaya koymuşlardır (Pearce, 1982, Phelps, 1986, Chon, 1990,
Baloğlu, 2001, Phillips vd., 2011). Phelps 1986’da Menorka İspanya’ya sürekli
seyahat eden ve ilk defa seyahat edecek olan toplam 97 kişiyle yaptığı çalışmada
konaklama tipi ve uygun uçuş oluşunun destinasyonun kendisi kadar etkili olduğunu
saptamıştır. Pearce 1982’de alışveriş, insanlar, kültür, manzara ve kumsalların
önemli TDI faktörleri olduğunu bulmuştur. Bunların yanı sıra kişilerin kültürel
geçmişleri de bir ülke hakkındaki görüşlerini etkilemektedir (Therkelsen, 2003).
Baloğlu (2001) Amerikalı gezginlerin (448 kişi) Türkiye hakkındaki imajını
ölçmek için “bilinirlik indeksi”ni kullanmıştır. New York’ta bulunan Türkiye Ulusal
Turizm Ofisi’nden aldığı listeyle kişilere posta yoluyla ulaşmıştır. Türkiye’ye olan
bilinirliğin ortalamanın üstünde olduğunu tespit etmiştir. İmajın önemli boyutlarını
tanımlamaya çalışmış ve destinasyon aşinalığını çeşitli değişkenler üzerinde test
etmiştir. Bilinirliğin yükseldikçe olumlu imajın da arttığını tespit etmiştir. Bilinirliği
artırmak amacıyla reklam, halkla ilişkiler ve satış tanıtımları gibi pazarlama
bileşenlerinin birlikte kullanılmasını önermiştir. Crompton 1979’da yaptığı çalışmada
Meksika’nın Amerikalıların gözündeki imajını ölçerken mesafe uzaklaştıkça imajın da
daha olumlu olduğunu tespit etmiştir. Destinasyon bilinirliği arttıkça, destinasyon imajı
daha karmaşık bir hale gelmektedir.
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2. Araştırmanın Metodolojisi
Şekil 1. Destinasyon İmajı Oluşum Süreci ile İlgili Genel Çerçeve

Kaynak: Baloglu, S. ve McCleary, K. W. 1999. A model of destination image formation. Annals
of Tourism Research, 26(4): 868-897.

Çalışmamızın temelini oluşturan bu modelde destinasyon imajının bilişsel,
duygusal ve genel imaj toplamıyla oluştuğu gösterilmiştir. Orbaiz ve Papadopoulos’a
(2003) a göre bilişsel imaj, o ülkeye dair turistlerin zihninde oluşan yaşam standardı,
varlık, teknolojik seviye, eğitim ve istikrarla ilgilidir. Buna istinaden, çalışmamızda
Türkiye ve İspanya ile ilgili “yaşam kalitesi, modern oluşu, teknolojik seviyesi, ülke
ekonomisi, insanların zengin/fakir oluşu, eğitim durumu” ile ilgili sorular sorulmuştur.
Duygusal ülke imajıyla ilgili olarak, Beerli ve Martin (2004) hoş ülke,

heyecan

verici/sıkıcı gibi duygusal niteliklerin ön plana çıktığını belirtirken, Orbaiz ve
Papadopoulos (2003) cana yakın kavramını, Haubl (1996) hoş ve huzurlu, Heslop ve
diğerleri (2004) konforlu ve güvenli kavramları kullanmışlardır. Bu çalışmalara
dayanarak, çalışmamızda duygusal ülke imajını ölçmek üzere “güvenli, cana yakın,
güvenilir insanlar, yaşamak için ideal, hoş insanlar” gibi kavramlar kullanılmıştır.
Bunların yanı sıra uyarıcı faktörleri ölçmek amacıyla katılımcılara “o ülkeyle ilgili
bilgileri nereden edindikleri” sorulmuştur.
Bilişsel ve duygusal ülke imajının yanı sıra modele destinasyon aşinalığı,
destinasyon inanışları ve destinasyon kabulü gibi faktörler eklenmiştir. Destinasyon
aşinalığını ölçmek üzere katılımcılara o “ülke hakkında bilgilerinin olup olmadığı,
daha önce ziyaret edip etmedikleri” soruldu. Baloğlu’nun (2001) çalışmasına göre bir
ülkeye dair aşinalık diğer bir deyişle bilinirlik, destinasyon imajında önemli bir etkidir.
Destinasyon inanışları konusunda, Echtner ve Ritchie (1993), Beerli ve Martin’in
(2004) çalışmalarına dayanarak, katılımcılara Türkiye ve İspanya’yla ilgili “çekici
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manzara, kaliteli mekanlar, uygun konaklama, yapılacak çok şey var, ödemeye
değer, iyi bir turizm destinasyonu” gibi kavramlarla ilgili sorular soruldu. Destinasyon
kabulüne dair Bigne ve diğerlerinin çalışmasına (2001) dayanarak, “o ülkeyle sıkı
bağlar kurmak isterim, oraya seyahat etmek istiyorum, ziyaret için ideal bir ülke” gibi
kavramlarla ilgili sorular soruldu.

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışmada amaç, Hollandalılar’ın gözünde Türkiye ve İspanya’nın turizm
destinasyonu

olarak

bilişsel

ve

duygusal

ülke

imajı

faktörlerinin

etkisinin

karşılaştırmasını yapmak ve destinasyon kabulünde etkili olan faktörleri tespit ederek,
Avrupalı turistlerin yaz tatilinde özellikle ziyaret etmek için tercih ettikleri İspanya’yla
ilgili görüşlerini Türkiye ile karşılaştırmalı olarak belirleyip, Türkiye’nin daha iyi bir
turizm destinasyonu imajına sahip olabilmesi için bazı önerilerde bulunmaktır.
Günümüze kadar Türkiye’yle ilgili yapılan ülke imajı çalışmalarında genellikle
Türk katılımcılar diğer ülkelerin imajını değerlendirmişlerdir (Onay, 2004, Kılıçarslan,
2005, Vural, 2007, Bozbay, 2007). Büyük şirketlerin yaptıkları araştırmaların dışında,
diğer ülkelerin Türkiye ile ilgili görüşlerini ölçen çalışmalara (Baloğlu ve McCleary, 1999,
Kozak ve Rimmington, 1999, Kozak, 2000, Baloğlu, 2001, ) nadir rastlamaktayız.

2.2 Araştırmanın Kapsamı
Anakütle Hollanda olup, örnek büyüklüğü 363 kişidir. Bu kişilerin tüm
Hollanda’yı yansıtmayacağı bilinmekle beraber, Hollanda’nın ülke olarak eşit gelir
dağılımına ve kişilerin sosyal statülerinde farklılıklar olmaması nedeniyle seçilen 363
kişinin bize ciddi sonuçlar verdiğini düşünmekteyiz. Araştırma önem derecesi 0.05’tir.
Ankete katılan Hollandalılar’a İspanya ve Türkiye’nin turizm destinasyonlarına olan
bakış açılarını ölçmek için, destinasyon imajının bileşenlerini oluşturan bilişsel ve
duygusal faktörlerle ilgili 5li likert ölçeğine dayanan soruların yanı sıra bilgi
kaynaklarının neler olduğu da sorulmuştur. Ankette 5’li likert ölçeği kullanıldı. 1
kesinlikle katılmıyorum, 2 katılmıyorum, 3 emin değilim, 4 katılıyorum, 5 kesinlikle
katılıyorum şeklinde düzenlendi. Anketin genelinde %90’ı doldurulmuş olanlar kabul
edildi.
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2.3 Verilerin Analizi
2.3.1 Tanımlayıcı Analiz
Tablo 1. Demografik Veriler
Değerlendirme
Cinsiyet

Değişken
Erkek

55,65

Kadın

44,35

Evli
Medeni Durum

69,70

Beraber Yaşıyor

15,43

Yaş

11,29

0

97,25

1

1,10

Evin
geliri

yıllık

toplam

1,66

Öğrenci

84,02

Öğretmen

15,98

20'den az

26,45

20-24

55,65

25-29

13,22

30-34

3,58

35-39
Eğitim Seviyesi

0,55

Diğer

2
Meslek

3,03

Bekar
Boşanmış

Çocuk sayısı

Hollanda(n=363) %

1,10

Üniversite Öğrencisi

84,02

Üniversite Mezunu

15,98

10.000 EUR ve altı

12,67

10.001 EUR – 20.000 EUR

8,54

20.001 EUR - 30.000 EUR

10,19

30.001 EUR - 50.000 EUR

26,72

50.001 EUR - 75.000 EUR

19,28

75.001 EUR - 100.000 EUR

9,37

100.001 EUR - 150.000 EUR

7,71

150.001 EUR ve üstü

5,51
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Değerlendirme

Değişken

Hollanda(n=363) %

0 Seyahat

2,20

1 Seyahat

2,75

Başka ülkelere

2 Seyahat

5,51

seyahat sayısı

3 Seyahat

9,64

4 Seyahat

8,82

Ziyaret edilen ülkeler

5 ve üzeri Seyahat

71,10

Türkiye (Evet)

39,90

Türkiye (Hayır)

60,10

İspanya (Evet)

72,70

İspanya (Hayır)

27,30

Anket, 2011 yılının nisan ayında uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kişiler,
Hollanda’da Rotterdam Erasmus Üniversitesi (296 kişi) ve Has Den Bosch
Üniversiteler’inde (67 kişi) okuyan Hollandalı öğrenciler ve orada çalışan
öğretmenlerdir. İki hafta boyunca bu iki üniversite ziyaret edildi ve anketler
öğretmenlerden randevu alınarak derslerin başlamasından önce veya ders bittikten
sonra uygulanırken katılımcıların yanında duruldu. Öğretmenlerin verdiği destekle,
öğrencilerin anketi titizlikle doldurdukları gözlemlendi. Anket İngilizce olarak
hazırlandı, Hollandalılar çok iyi İngilizce bildiği için anketin Hollandaca’ya
çevrilmesine gerek kalmadan, herkes anketi İngilizce doldurdu. 363 kişinin 58’i
öğretmen, 305’i öğrencidir. Katılımcıların %56’sı bayandır. Öğretmenlerin de genç
oluşuyla katılımcıların çoğu 20-24 yaş arası, üniversite öğrencisi, bekar ve çocuksuz,
yıllık geliri 30.001-50.000 avro olan kişilerden oluşmaktadır. Katılımcılar genç
olmalarına rağmen, çok sayıda seyahat gerçekleştirmişlerdir. Pazarlama veya turizm
öğrencileri olan bu kişilerin %97.80’i son 3 yılda kendi ülkelerinden başka ülkelere
seyahat etmiş, hatta %71,10’u başka ülkelere 5 ve üzeri sayıda seyahat
gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla gerek okudukları bölüm gereği gerekse sıklıkla başka
ülkelere seyahat etmiş olmaları, diğer ülkelerin destinasyonlarına karşı oldukça bilgi
sahibi olmalarını sağlamaktadır.
Hollanda’nın AB ülkeleri içerisinde yaklaşık %40’lık bir oranla ‘part-time’
çalışan kişi sayısının en fazla olduğu ülke olması ve bu nedenle çok sık seyahat ettikleri
bilinmektedir. Kişi başına düşen 40 bin dolarlık yüksek milli gelir ile gelişmiş bir
ekonomiye sahip olan Hollanda, Avrupa ülkeleri arasında 6. sırada, dünyadaki en
büyük ekonomileri arasında da 16. sırada yer almaktadır. Türkiye’yle 400 yıllık bir
geçmişe sahip olan Hollanda, Türkiye’de yapılan toplam doğrudan yabancı yatırım
tutarı içerisinde ilk sırada bulunmaktadır. Toplam yabancı sermayeli firma sayısı
açısından da, Alman ve İngiliz firmalardan sonra, Hollandalı firmalar üçüncü sırada
gelmektedir (IGEME Raporu, 2011). Resmi veriye göre, 31 Aralık 2006 tarihi
itibarıyla Hollanda'da 364.333 Türk vatandaşı yaşamaktadır. Bu kişiler,
1970'li ve 1980'li yıllardan sonra işçi olarak gelmiş ve ailelerini de getirerek buraya
yerleşmişlerdir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa'da_ya%C5%9Fayan_T%C3% BCrk
_vatanda%C5%9Flar%C4%B1). Dolayısıyla ankete katılan Hollandalılar’a Türkiye
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hakkındaki imajı oluşturmalarında orada yaşayan Türk göçmenlerin etkisi de
sorulmuştur.
Anketimize katılan Hollandalı katılımcıların geçmişte İspanya’yı ciddi ölçüde
Türkiye’ye tercih etmiş olduklarını görmekteyiz. Türkiye’yi katılımcıların yaklaşık
%40’ı, İspanya’yı ise %73’ü ziyaret etmiştir.

2.3.2 İspanya ve Türkiye Hakkında Genel Turizm Bilgileri
Tablo 2: Turizm Verileri (2009)

DÜNYADA TURİZM 2009
(GELEN YABANCI TURİST

DÜNYADA TURİZM GELİRİ

SAYILARI İLK 10)

İLK 10 (2009)
MİLYON

MİLYAR $

1

FRANSA

74,2

1

A.B.D

94,2

2

A.B.D

54,9

2

İSPANYA

53,2

3

İSPANYA

52,2

3

FRANSA

48,7

4

ÇİN

50,9

4

İTALYA

40,2

5

İTALYA

43,2

5

ÇİN

39,7

6

İNGİLTERE

28,0

6

ALMANYA

34,7

7

TÜRKİYE

25,5

7

İNGİLTERE

30,1

8

ALMANYA

24,9

8

AVUSTRALYA

25,6

9

MALEZYA

22,1

9

TÜRKİYE

21,3

21,5

10

AVUSTURYA

10

MEKSİKA
KAYNAK: UNWTO

Kaynak:

T.C.

Kültür

ve

Turizm

-

KAYNAK: UNWTO

Bakanlığı Yatırım

ve

İşletmeler

Genel

Müdürlüğü

(http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/TR,9870/turizm-raporlari.html).

2009 yılında, Türkiye 25,5 milyon turistle, dünyada en çok turist çeken 7.
ülke, 21,3 milyar dolarla, dünyada en çok turizm geliri elde eden 9. ülke olmuştur.
2

Tablo incelendiğinde, İspanya’nın (yüz ölçümü 505,370 km ) turist çekmede ve gelir
2

elde etmede Türkiye’ye (yüz ölçümü 783,562 km ) göre çok üstün olduğunu
görmekteyiz. Avrupa’da en çok seyahat edilen ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya ve
Fransa olup, en çok seyahat eden ülkeler Almanya, İngiltere ve Hollanda olarak
kaydedilmiştir. Avrupa Birliği turistleri için İspanya yurt dışı ana tatil destinasyonu
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olup, bunu İtalya ve Fransa takip eder. Avrupa Birliği içerisinde İspanya, İtalya ve
Fransa tüm yabancı konaklamaların % 52’sine sahiptir. 2010 yılında Türkiye’yi
1.073.064 Hollandalı ziyaret etmiştir (Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 2011).
3. Değerlendirmelere İlişkin Ortalama Skorlar ve Anlamlı Bulunan
Farklılıklar
Hollandalı

katılımcılar,

İspanya

ve

Türkiye’yi

5’li

ölçek

ile

değerlendirmişlerdir. Belirli başlıklar altında toplanan bu değerlendirmeler
ortalama skor olarak gösterilmiş ve bu skorların arasındaki farklılığı istatistiksel
olarak

gözlemleyebilmek

için

teste

tabi

tutulmuştur.

Öncelikle

yapılan

değerlendirmelere ilişkin skorlar uygulanacak testin türünü belirleyebilmek ve
karakteristiği ortaya çıkarabilmek için normallik sınamasına sokulmuştur. Bu
sınama sonucunda çalışma grubuna ait değerlendirmelerin normal dağılıma
uygunluk göstermediği görülmüştür. Bu nedenle farklılıkların tespit edilebilmesi
için parametrik olmayan testler kullanılmış ve bu sayede ülkeler arasındaki
anlamlı farklılıklar ortaya çıkarılmıştır.
Farklılıkların

sayısı

çok

fazla

olduğundan,

farklılık

çıkmayan

değerlendirmeler tabloda 3’te altı çizilerek gösterilmiştir:
Tablo 3: Skor Ortalamaları
Bilişsel Ülke

Türkiye

İspanya

İmajı

Duygusal Ülke

Türkiye

İspanya

3,72

3,57

İmajı
Cana yakın

İyi yaşam kalitesi

2,90

3,49

İyi ekonomi

3,04

2,48

Hoş insanlar

3,58

3,66

Zengin insanlar

2,60

2,83

Güvenli ülke

3,04

3,64

Gelişmiş teknoloji

2,89

3,10

3,24

3,18

İyi eğitimli insanlar

2,88

3,04

2,48

3,18

Modern ülke

2,81

3,40

3,21

3,45

Ortalama Skor

2,85

3,06

Türkiye

İspanya

Türkiye

İspanya

3,94

4,11

Destinasyon
Aşinalığı
Ülke hakkında
bilgim var

insanlar

Güvenilir
insanlar
Yaşamak için
ideal ülke
Ortalama Skor

Destinasyon
İnanışları

2,58

3,12

Güzel manzara
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Bilişsel Ülke

Türkiye

İspanya

İmajı

Duygusal Ülke

Türkiye

İspanya

3,23

3,42

3,55

3,90

3,89

4,05

3,82

3,90

3,85

4,16

3,71

3,92

İmajı

Ülkeye gezi sayısı

2.00

3,63

Ortalama Skor

2,29

3,38

Uygun
konaklama
Kaliteli mekanlar
Yapılacak çok
şey var

Destinasyon

Türkiye

İspanya

3,03

3,26

3,79

4,25

3,61

4,10

3,48

3,87

Kabulü
Yakın bağlar
kuralım
O ülkeye gitmek
isterim
Ziyaret için ideal
ülke
Ortalama Skor

Ödemeye Değer
İyi bir turizm
destinasyonu
Ortalama Skor

Not: p>0,05 değerleri tabloda işaretlenmiştir. Wilcoxon T testi kullanılmıştır.

Bilişsel ülke imajında, yaşam kalitesi, modernlik, teknoloji, insanların zengin
oluşu ve eğitim durumlarıyla ilgili olarak İspanya Türkiye’den daha yüksek skorlar
elde ederken, ekonomik anlamda Türkiye’nin skoru daha yüksek çıkmıştır.
İspanya’da yaşanan ekonomik krizden dolayı, Hollandalılar Türkiye’nin ekonomisini
daha iyi olarak algılamakta ancak İspanyolların yine de Türklerden daha zengin
olduklarını düşünmektedir. Zaten nüfusu 47 milyon olan İspanya’nın kişi başına
düşen gayri safi yurt içi hasılası (GSYIH) 31.000 dolar iken, nüfusu 80 milyon olan
Türkiye’nin 14.700 dolardır (cia.gov.tr

2012 tahminleri). Dolayısıyla, İspanya’daki

ekonomik krize rağmen, Türkiye’nin iki katı kadar GSYIH’e sahiptir. Duygusal ülke
imajında, İspanya daha cana yakın, güvenli ve yaşamak için ideal bir ülke olarak
görülürken, hoş ve güvenilir insanlar olarak Türkiye’ye benzer skorlar elde etmiştir.
Destinasyon aşinalığında, Hollandalıların İspanya hakkında Türkiye’den daha çok
bilgi sahibi oldukları ve İspanya’yı daha çok ziyaret etmiş olmaları görülmektedir.
Destinasyon inanışlarına göre, iyi bir turizm destinasyonu, manzara, konaklama,
mekanlar ve yapılacak şeyler gibi konularda İspanya daha yüksek skorlar elde
ederken, sadece ödemeye değer konusunda Türkiye ile benzer sonuçlar elde
etmiştir. Zaten İspanya’ya yaptığımız ziyaret sırasında da Türkiye ile fiyatlarının aynı
olduğu gözlenmiştir. Destinasyon kabulünde tüm faktörlerde İspanya yüksek skor
elde etmiştir. Zaten bu durum anketimize katılan Hollandalıların %73’ünün İspanya’yı
ziyaret etmiş olmasından bellidir. Bu orana karşılık, %40’ı Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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Tablo 4: Bilgi Kaynakları (%)

Bilgi Kaynağı

Türkiye

İspanya

Okul

44,63

43,25

Medya

82,64

71,07

Oradayken Yaşananlar

36,36

64,19

Ülkede Yaşayan Göçmenler

71,90

13,77

Arkadaş ve Akrabaların Anlattıkları

56,75

52,34

Orada Aile Köklerinin Olması

8,26

4,68

Türk/İspanyol Arkadaşlar

31,68

20,11

En yüksek puanı alan bilgi kaynağı medyadır. Televizyonda çıkan diziler,
filmler ve haberler insanların başka ülkelerle ilgili imajlarını oluşturmasında büyük rol
oynamaktadır. Özellikle hiç o ülkede bulunmamış ve fazla bilgi sahibi olmayan kişiler
medyada gördükleriyle bir ülkenin imajını belirleyebilmektedir. Gelen turistlerin
tecrübeleri ve ülkelerine döndüklerinde yakınlarına anlattıkları da büyük önem
taşımaktadır. Bunun yanı sıra, Hollanda’da çok sayıda Türk göçmen bulunmaktadır.
Hollandalılar

Türkiye

hakkında

imaj

oluştururken

onları

görerek

Türkiye’yi

değerlendirmektedir.

3.1. Araştırmanın Modeli

Duygusal
Ülke İmajı

H1
H5

H4

Destinasyon
Aşinalığı

H2
Destinasyon
Kabulü

H6

Bilişsel
Ülke İmajı

H8
H7

H3
H9
Destinasyon
İnanışları

3.2 Araştırmanın Hipotezleri
Bir ülkenin,
H1: bilişsel ülke imajı, duygusal ülke imajıyla pozitif yönde ilişkilidir.
H2: bilişsel ülke imajı, destinasyon kabulüyle pozitif yönde ilişkilidir.
H3: bilişsel ülke imajı, destinasyon inanışlarıyla pozitif yönde ilişkilidir.
H4: duygusal ülke imajı, destinasyon inanışlarıyla pozitif yönde ilişkilidir.
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H5: duygusal ülke imajı, destinasyon kabulüyle pozitif yönde ilişkilidir.
H6: destinasyonlarına olan aşinalık, duygusal ülke imajıyla pozitif yönde
ilişkilidir.
H7: destinasyonlarına olan aşinalık, destinasyon inanışlarıyla pozitif yönde
ilişkilidir.
H8: destinasyonlarına olan aşinalık, destinasyon kabulüyle pozitif yönde
ilişkilidir.
H9: destinasyonlarına dair inanışlar, destinasyon kabulüyle pozitif yönde
ilişkilidir.
Hipotezler İspanya ve Türkiye için ayrı ayrı test edilmiştir. Türkiye için
hipotez 1’in testi aşağıdaki gibidir:
H0: Duygusal ülke imajı ile bilişsel ülke imajı arasında olumlu bir ilişki yoktur.
H1: Duygusal ülke imajı ile bilişsel ülke imajı arasında olumlu bir ilişki vardır.

Tablo 5: Bilişsel Ülke İmajının Duygusal Ülke İmajına Etkisi

Correlations

trduygusal
trduygusal

trbilissel

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

363
,660**
,000
363

trbilissel
,660**
,000
363
1
363

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Yapılan korelasyon analizi sonucunda =0,05 > p değeri (0,00) olduğundan
H0 hipotezi reddedilir. % 95 güven düzeyinde duygusal ülke imajı ile bilişsel ülke imajı
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmaktadır diyebiliriz. Bu ilişkinin
düzeyini test etmek için yaptığımız korelasyon analizi sonucunda korelasyon
katsayısı 0,660 bulunmuştur. Bu da gösterir ki bilişsel ülke imajı ile duygusal ülke
imajı arasında pozitif yönde güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Bütün hipotezler bu
yöntemle test edilmiştir. Sonuç kısmında gösterilmiştir.
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SONUÇ
Çıkan sonuçlara göre tüm hipotezler kabul edilmiştir. “0,5 değerinden büyük
çıkanlar için güçlü ilişki, düşük çıkanlar için zayıf ilişki var” demek mümkündür.
Aşağıdaki tabloda korelasyon katsayıları gösterilmiştir. İspanya İ harfi ile Türkiye T
harfiyle belirtilmiştir.

Tablo 6: Model Üzerinde Korelasyon Katsayıları

H1

T:66,0

Duygusal
Ülke İmajı

İ:32,5

T:64,9
İ:55,5

H5

Destinasyon
Kabulü

T:52,1 İ:12,4

H6

T:43,1

T:44,8

H8

T:52,7

İ:14,7

Destinasyon
Aşinalığı

T:45,8

Bilişsel
Ülke İmajı

H2

T:35,0
İ:12,0

T:74,0

H4

H9

İ:39,7

H7

H3

İ:20,9

İ:24,4

İ:54,2

Destinasyon
İnanışları

Tablo 7: Hipotez Testi Sonuçları
H.

Nereden

Nereye

Sonuç

Türkiye

İspanya

H1

Bilişsel Ülke İmajı

Duygusal Ülke İmajı

Desteklendi

Güçlü

Zayıf

H2

Bilişsel Ülke İmajı

Destinasyon Kabulü

Desteklendi

Zayıf

Zayıf

H3

Bilişsel Ülke İmajı

Destinasyon İnanışları

Desteklendi

Zayıf

Zayıf

H4

Duygusal Ülke İmajı

Destinasyon İnanışları

Desteklendi

Güçlü

Zayıf

H5

Duygusal Ülke İmajı

Destinasyon Kabulü

Desteklendi

Güçlü

Güçlü

H6

Destinasyon Aşinalığı

Duygusal Ülke İmajı

Desteklendi

Güçlü

Zayıf

H7

Destinasyon Aşinalığı

Destinasyon İnanışları

Desteklendi

Zayıf

Zayıf

H8

Destinasyon Aşinalığı

Destinasyon Kabulü

Desteklendi

Zayıf

Zayıf

H9

Destinasyon İnanışları

Destinasyon Kabulü

Desteklendi

Güçlü

Güçlü

Analiz sonuçlarına göre, hem Türkiye hem de İspanya için destinasyon
kabulünde en önemli faktörler destinasyon inanışları (H5) ve duygusal ülke imajıdır
(H9). Destinasyon inanışları faktörleri, çekici manzara, kaliteli mekanlar, uygun
konaklama, yapılacak çok şey ve ödemeye değer oluşudur; duygusal ülke imajı
faktörleriyse, güvenli, hoş, cana yakın ve güvenilir insanlar, yaşamak için ideal
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ülkedir. Bu faktörler çalışmamıza göre yabancı bir turisti ülkemize çekebilmek için
dikkat edilmesi gereken hususlardır. Bunların yanı sıra H1, H4 ve H6 Türkiye için güçlü
ancak İspanya için zayıf şekilde desteklenen hipotezlerdir. Türkiye için bilişsel ülke
imajının duygusal ülke imajı üzerinde İspanya’ya göre iki kat daha etkilidir. Duygusal
ülke imajının destinasyon kabulündeki güçlü etkisi düşünülecek olursa, Türkiye’nin
bilişsel ülke imajını da güçlendirmesi gerekmektedir. Bunlar, yaşam kalitesi, teknoloji,
ekonomi, eğitim gibi faktörlerdir.
Tablo 6’da, Türkiye’nin tüm korelasyon değerlerinin İspanya’ya göre daha
yüksek olduğu görülmektedir. Bu da, destinasyon kabulünü etkileyen faktörleri
destekleyecek çalışmalarla, ülkemize gelecek yabancı turist sayısında artış
olabileceği anlamına gelmektedir. Diğer taraftan İspanya, Avrupa Birliği’ne üye bir
ülke olup, Avrupa ülkeleri arasında, çok iyi bir turizm destinasyonu olmasıyla ün
yapmış ve en çok ziyaret edilen ülke olmuştur. Bu durum tablo 3’te İspanya’nın skor
ortalamalarının Türkiye’den çok daha yüksek olmasından da bellidir. İspanya
Barselona, Valensiya, başkenti Madrid gibi şehirleriyle, Mayorka, İbiza gibi adalarıyla,
yemek kültürü (paella ve tapas) ve başta flamenko olmak üzere çeşitli danslarıyla
bilinmektedir. Türkiye, İstanbul ve Antalya gibi şehirleriyle ve kebap yemeğiyle
bilinmektedir. Özellikle Antalya’da her şey dahil sistemli otellerde turistler, Türkiye’yi
değil, daha çok oteli ziyaret etmektedir. İspanya’da ise oda kahvaltı sistemli otellerde
turistler, kahvaltıdan sonra bulundukları şehri gezerek, para harcamakta ve kültürünü
tanımaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucunda turistlerin, kültürel çekiciliklere önem
verdikleri ortaya çıkmıştır. Bu nedenle turist çekmek isteyen ülkelerin, dil, mutfak,
yaşam tarzı gibi kültürel unsurlarını ön plana çıkarmaları gerekecektir. Türkiye,
kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri açısından oldukça zengin bir ülke olsa da, bu
unsurlarını ön plana çıkaramamaktadır. Türkiye’de kültür, doğa, spor, eğitim, sağlık,
inanç vb. gibi pek çok değişik alanda turizm faaliyeti gerçekleştirilebilecekken, sadece
deniz-kum-güneş üçlüsüyle turizm sınırlandırılmaktadır. Örneğin, Hıristiyan çocuklar
için önemli yere sahip Noel Baba’nın evi Antalya, Demre’dedir, ancak bunu birçok
Türk bile bilmemektedir. Dolayısıyla, bir şeye sahip olmak yetmemektedir; önemli
olan

sunabilmek,

pazarlayabilmektir

(Gonca,

2006:134).

Uygulayıcılar

ve

akademisyenler, bir yerin pazarlanmasıyla ilgili olarak o yerin marka değeri
kazanabilmesi için ayırt edici özelliğine vurgu yaparak olumlu imaj oluşturmanın
gerekliliğine değinmişlerdir (Cai, 2002). Fransa Paris Eyfel Kulesi, İngiltere Londra
Big Ben Saat Kulesi, Dönme dolabı, İtalya Pisa Kulesi, Roma Aşk Çeşmesi, Almanya
Berlin Duvarı, İspanya Barselona Sagra da Familia Kilisesi, Hollanda Amsterdam
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Anne Frank’ın evi, Amerika New York Özgürlük Heykeli gibi belli başlı özelliklerine
vurgu yaparak, bu mekanları özellikle pazarlamakta ve turist çekmektedir.
Amerika’da yapılan çalışmalarda (Sönmez ve Sırakaya, 2002, Taşçı vd.,
2007) uluslararası terör ve dengesiz politik çevrenin Türkiye’nin imajını olumsuz
yönde etkilediği ve Türkiye’nin Amerikalı tüketicilerin gözünde iyi bir imaja sahip
olmadığı, hatta belirsiz bir imaja sahip olduğu tespit edilmiştir. Hollandalılar’la
yaptığımız çalışmada, Türkler’in cana yakın insanlar, Türkiye’nin iyi bir turizm
destinasyonu ve ödemeye değer bir ülke olarak algılandığını görmekteyiz. Bu durum,
araştırmanın yapıldığı ülkeye göre Türkiye’nin farklı bir imaja sahip olabileceğini
göstermektedir.
Turizm gelirleri, Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen önemli bir
kalemdir; birçok kişiye istihdam sağlamakta, ithalat ve ihracat arasında oluşan bütçe
açığını dengelenmektedir. Bu noktada, ekonomiye katkısı da düşünülecek olursa,
Türkiye’nin imajının daha iyiye gitmesi için çaba sarf edilmelidir. Özellikle döviz
bırakan daha çok sayıda turist çekebilmek için sahip olduğu belli başlı özelliklerine
vurgu yapılmalı ve sadece İstanbul ve Antalya değil, diğer bölgelerin de ayırt edici
özellikleri (Efes Meryem Ana Kilisesi gibi) ortaya çıkarılmalı ve pazarlanmalıdır.
Turistleri beş yıldızlı her şey dahil sistemli otellere çekmenin yanı sıra, onlara
Türkiye’nin doğal, kültürel ve tarihi değerleri en iyi şekilde tanıtılmalıdır.
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BASKILI SATIŞIN POZİTİF AĞIZDAN AĞZA
PAZARLAMA İLETİŞİMİNE ETKİSİ:
KAPALI ÇARŞIDAN ALIŞVERİŞ YAPAN TURİSTLER
ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Önder KETHÜDA
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi
onderkethuda@duzce.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, satınalma sürecinde turistlere uygulanan baskılı
satışın pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimine etkisini belirlemektir. Araştırmanın
ana kütlesi, Kapalı Çarşı’dan alışveriş yapan ve İngilizce bilen turistlerden
müteşekkildir. Ana kütlede yer alan her bir bireye örnekleme girme konusunda eşit
şans vermenin mümkün olmamasından dolayı, kolayda örneklem yöntemi kullanılmış
ve veriler yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Veri toplama süreci sonunda 131
turistten veri toplanabilmiştir. Araştırma sonucuna göre, pozitif ağızdan ağza
pazarlama iletişimi ile turistlere satınalma sürecinde uygulanan kişiye baskı arasında
orta düzeyde negatif yönlü bir ilişki vardır. Bunun yanında, pozitif ağızdan ağza
pazarlama iletişimi ile ürün özelliklerini abartma arasında düşük düzeyde pozitif yönlü
bir ilişki vardır. Fakat, baskılı satışın ağızdan ağza pazarlama iletişimini açıklama
oranı düşük çıkmıştır.
Anahtar Kelimler: Baskılı Satış, Ağızdan Ağza Pazarlama, İstanbul, Kapalı
Çarşı
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THE EFFECT OF THE SALES PRESSURE ON POSITIVE
WORD-OF-MOUTH MARKETING COMMUNICATION:
A RESEARCH ON THE CUSTOMERS OF GRAND BAZAAR
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the effect of the salespressure applied
to

tourists

during

their

shopping,

on

positive

word-of-mouth

marketing

communication. The population of this study is selected from English-speaking
tourists shopping in Grand Bazaar of Istanbul. Convenience Sampling method was
used and data has been collected from 131 tourists by utilizing face-to-face surveys
techniques. At the end of the process, data could be collected from.According to the
results of the research, there is a moderate negative relation between positive wordof-mouth marketing communication and personel pressure on tourists during their
shopping. However, there is a low rate positive relation between positive word-ofmouth communication and exaggeration of product prosperities.
Key words: Sales Pressure, Word-of-mouth marketing, Istanbul, Grand
Bazaar
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GİRİŞ
Hemen hemen bütün işletmelerde etik olmayan uygulamalara rastlamak
mümkündür. Bununla birlikte, etik olmayan uygulamaların sıklıkla karşılaşıldığı
işletmeler, genellikle, müşteri sadakati oluşturma çabasında olmayan ve karakteristik
özellikleri itibari ile müşterilerle tek seferlik iş yapan işletmelerdir. Etik olmayan
davranışlar sergileyen bu işletmeler, müşterinin alternatifinin olmaması, ürün ve
piyasa hakkında bilgi sahibi olmaması ve müşterin kendileriyle iş yapmak zorunda
olması durumlardan faydalanmaktadırlar (Çatıve diğ., 2012). İşletme içerisinde ise,
hemen hemen bütün departmanlarında etik dışı yollara başvurulmakla birlikte, en
yoğun ahlaki tartışmaların yönetim, muhasebe, üretim ve pazarlama fonksiyonlarında
gerçekleştiği bilinmektedir (Özbek ve diğ., 2011). Özellikle, pazarlama faaliyetleri
işletmenin diğer birimlerinin faaliyetlerine göre daha fazla kamuoyu önünde cereyan
etmesi nedeniyle bu alandaki etik olmayan uygulamalar daha fazla ilgili tarafların
dikkatini çekmektedir (Varinli ve Kurtoğlu, 2005). Bunun yanında, yapılan bir başka
çalışmada, satış elemanlarının işletmenin diğer bölümlerinde çalışan personele göre
üç dört kat daha fazla etik olmayan davranışlar sergileyebileceği bulunmuştur
(Murphy, 1987). Varinli ve Kurtoğlu’na göre (2005) etiksel tartışmalar satış işinin
doğasında mevcuttur.
Kişisel satış sürecinde karşılaşılan etik olmayan uygulamaların en
önemlilerinden birisi de baskılı satıştır. Baskılı satış, alanda yapılan çalışmalarda,
genellikle kişisel satışta etik olmayan uygulamalar sınıfında ele alınmakla birlikte
(Varinli ve Kurtoğlu, 2005; Ferrell ve diğ. 2007; Hansen ve Riggle, 2009; Çatı ve diğ.,
2012), kişisel satış sürecinde etik olmayan uygulamalara dahil etmeyen çalışmalar da
vardır (Abratt, 1999; Sarma, 2007; Özdemir ve Yaman, 2008). Kişisel satış sürecinde
etik olmayan uygulamaları sınıflandıran bazı çalışmalarda baskılı satışı bir boyut
olarak değerlendirilmiştir (Varinli ve Kurtoğlu, 2005; Ferrell ve diğ. 2007; Çatı ve diğ.,
2012). Yalnız, bu süreçte baskılı satış dar anlamda tanımlanılmıştır. Bir boyut olarak
düşünüldüğünde baskılı satış, müşteriye ürünün satınalması için baskı yapılması ve
müşteriye konuşma fırsatı verilmemesi olarak tanımlanmıştır (Ferrell ve diğ. 2007;
Çatı ve diğ., 2012). Oysa baskılı satış, satış elemanının müşteriye çok fazla konuşma
ve soru sorma fırsatı vermemesi, sürekli ürünün faydalarından söz etmesi, ürünün
özelliklerini abartarak ve süsleyerek anlatması, ürünün elde edilmesiyle belirli bir
statü kazanılacağı imajının verilmeye çalışılması vb. gibi hususları kapsar (Torlak,
2001: 255). Tanımdan da anlaşılacağı gibi,baskılı satış; müşteriyle olan ilişkide
uygulanılan baskı ve ürün özelliklerinin abartılması boyutlarından oluşmaktadır.
Bir tutundurma aracı olarak kişisel satış en fazla self servis yönteminin
uygulanmadığı perakendecilik sektöründe kullanılmaktadır (Varinli ve Kurtoğlu,
2005).Ekonomide kritik role sahip olanperakendecilik sektörü, müşteri bakış açısıyla,
pazara mal ve hizmetleri ulaştıran dağıtım zincirinin ilk halkasıdır (Abratt ve diğ.,
1999).Perakende işletmelerinde çalışan satış elemanları, satışı gerçekleştirmek için
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etik olmayan baskılı satış uygulamalarına başvurabilmektedir (Çatı ve diğ., 2012). Bu
da tüketicilerin zihninde işletme ile ilgili olumsuz bir imaj oluşumuna neden
olabilmektedir. Özellikle, müşterilerinin büyük kısmı turistlerden oluşan ve günlük
250000-400000 kişi ziyaretçi (Kapalı Çarşı, 15.06.2012) alan Kapalı Çarşı gibi
alışveriş mekânlarında oluşabilecek bu gibi etik olmayan durumlar, turistlerin
zihninde, öncelikle, o işletme esnafı ile ilgili ve bunun paralelinde o ülke insanı
hakkında olumsuz bir imaj oluşmasına neden olabilecektir. Bu durum, hem
tekrarlanan satınalımlarını azaltabilecek hem o işletmenin müşterilerin ağızdan ağza
veya viral pazarlama yoluyla bu durumu diğer potansiyel müşterilere duyurmasıyla
işletme müşterilerini azaltabilecek ve hatta turistlerin tatil yeri olarak o ülkeyi tercih
etmelerini bile olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu nedenle, Kapalı Çarşı gibi
turistlerin alışveriş yaptığı perakendecilerde çalışan satış elemanlarının etik çizgi
dışına çıkmaması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada kapalı çarşı satış
personelinin (esnafının) turistlere alışveriş sürecinde etik olmayan kişisel satış
uygulamalarından olan baskılı satışı uygulayıp uygulamadığı ve baskılı satış ile
pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimi arasında bir etkileşim olup olmadığı
belirlenmeye çalışılmıştır.
LİTERATÜR TARAMASI
Kişisel satış, işletmenin diğer pazarlama faaliyetleriyle birlikte, işletmenin
satışını doğrudan etkileyen son derece önemli bir iletişim şeklidir (Taşkın, 1990: 19).
Kişisel satış, malların ve hizmetlerin potansiyel alıcılarına ürünler ve firma hakkında
bilgi vererek satın almalarını sağlama sürecidir (Koç, 2007: 60). Kişisel satış süreci,
bilgi akışı ve gösteri yönün yüksek olduğu, tüketicinin dikkatinin kolaylıkla çekilebildiği
ve durumsal düzenlemelerin yapılabildiği ve temas başına maliyetin yüksek olduğu
bir iletişim şekli olarak gerçekleşmektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2007: 27). Satış
çabaları, bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri tüketicileri bilgilendirmek ve
tüketicilerin beğenisini kazanmak suretiyle hedef tüketicilere satmak için sürdüreceği
zorunlu çabalardır (Doğan ve diğ., 2010).Özellikle perakendecilik sektöründe self
servis yönteminin uygulanmadığı işletmelerde kişisel satışın en yaygın kullanılan
tutundurma aracı olduğu söylenebilir (Varinli ve Kurtoğlu, 2005). Perakendecilik
sektöründe satış sorumlusu, müşteri ile doğrudan muhatap olan ve satış sürecinde
müşteri ile yakından ilişki kurarak süreçte yardımcı olan müdür haricindeki satış
personeli olarak tanımlanılmıştır (Abratt ve diğ., 1999). Bu çalışmada ise, kapalı
çarşıda

müşterilere

ürün

satmaya

çalışan

esnaf

satış

personeli

olarak

değerlendirilmektedir.
Satış işinin tabiatında etiksel konular mevcuttur (Varinli ve Kurtoğlu, 2005).
Çünkü satış yapmak amacıyla bir veya daha fazla potansiyel alıcıyla karşılıklı
konuşmak, görüşmek ve sonuca ulaşmak olarak tanımlanan kişisel satış (Mucuk,
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2001:175) sürecinde karşı tarafı etkileme ve ikna etme çabası vardır. Bu da
beraberinde satış elemanlarını, müşteriye satınalması için baskı yapma, ürün
hakkında eksik veya yanlış bilgi verme gibi davranışlara sürükleyebilmektedir.
Literatürde yer alan kişisel satış ve satış yönetimi alanında etik
çalışmalarının geçmişi 25 yıldan daha fazladır. Bu alanda yapılan ilk çalışmalar
(Dubinsky ve Ingram, 1984;Dubinsky ve Levy 1985) daha çok farklı endüstri
kollarındaki satış personelinin etik tutumlarını ve bu tutumlar arasındaki farklılıkları
belirlemeye yöneliktir (Ingram ve diğ., 2007). Literatürde, kişisel satış personelinin
etik tutumunu ölçmeye yönelik (Örneğin; Abratt ve diğ., 1999; Varinli ve Kurtoğlu,
2005; Ingram ve diğ., 2007; Fournier ve diğ., 2010), perakende sektöründe satış
sorumlularının etik inanç ve davranışlarını ölçmeye yönelik (Örneğin; Sarma, 2007),
satış sorumlularının etik karar verme sürecinde etkili olan faktörleri belirlemeye
yönelik (Örneğin; Ferrell ve diğ., 2007), yerel ve ulusal perakende mağazalarında
çalışan satış elemanlarını iş ahlakı açısında karşılaştırmaya yönelik (Örneğin;
Özdemir ve Yaman 2008), satış elemanının etik davranışının ağızdan ağza
pazarlama, müşteri iletişimi, müşteri payı, müşteri güveni ve müşteri bağlılığı ile
arasındaki ilişkileri bulmaya yönelik (Hansen ve Riggle, 2009), satış sorumluları ve
reklam çalışanları etik davranışlara verdikleri önem açısından karşılaştırmaya yönelik
(Burnett ve diğ., 2008) çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, literatür taramasında
kişisel satış sürecinde büyük öneme sahip olan baskılı satış üzerine odaklanmış bir
çalışma bulunamamıştır.
Satış personelinin etik kurallara riayet etmesi, müşterilerle daha sağlam ilişki
geliştirmede, müşterilerin memnuniyetini, güvenini ve sadakatini artırmada pozitif etki
yapmaktadır (Lagace ve diğ., 1991; Roman ve Ruiz, 2005). Bu nedenle, firmaların
satış personeli, müşteri güvenini oluşturma ve müşteri memnuniyetini sağlamada
birçok firmanın başvurduğu stratejik bir araçtır (Sandy, 2001). Müşterilerin satınalma
tecrübelerini paylaşmaya meyilli olmasından dolayı, satış personelinin müşterilerle
kurdukları güçlü ilişkiler satış personeline uzun dönemli satış başarısında büyük
fayda sağlamaktadır (Johnson, ve diğ. ,2003). Çünkü satış personelinin etik kurallara
riayet etmesi müşterilerin kendilerine olan güvenlerini ve sadakatlerini artırmaktadır
(Hansen ve Riggle, 2009). Yapılan araştırmalarda, müşterinin satış elemanına
duyduğu güven ile ağızdan ağza pazarlama arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu
bulunmuştur (Gremler ve diğ, 2001). Baskılı satışın, etiksel sorunlar içinde
değerlendirilmesine (Torlak, 2001: 255; Varinli ve Kurtoğlu, 2005; Ferrell ve diğ.
2007; Çatı ve diğ., 2012) ve kişisel satış sürecinde etik kurallara riayet etmenin
müşteri memnuniyetine, güvenine, sadakatine olan etkisine dayanarak geliştirilen
hipotez aşağıda verilmiştir.
H1: Baskılı satış, pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini etkilemektedir.

442
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın ana kütlesi, Kapalı Çarşı’dan alışveriş yapan ve İngilizce bilen
turistlerden oluşmaktadır. Araştırmanın İstanbul’da gerçekleştirilmesinde, İstanbul’un
turist yoğunluğunun yanında, kapalı çarşı gibi mevsimine göre günlük 250.000400.000 ziyaretçi olabilen alışveriş mekanın bu şehirde bulunması etkili olmuştur.
Anketörün sadece İngilizce bilmesi nedeniyle ve turistlerin çoğunluğunun İngilizce
bildiği düşüncesiyle, araştırmanın ana kütlesi, İngilizce bilen turistlerle
sınırlandırılmıştır. Ana kütleye giren her bir bireye örnekleme girme konusunda eşit
şans vermenin mümkün olmamasından dolayı, araştırmada, kolayda örneklem
yöntemi kullanılmış ve veriler yüz yüze anket tekniğiyle turistlerden toplanmıştır.
Turistlerden, önce izin istenilerek çalışma hakkında bilgi verilmiş ve eğer Kapalı
Çarşı’dan alışveriş gerçekleştirdilerse anketi cevaplandırmak isteyip istemedikleri
sorulmuştur. Veriler, ankete katılma konusunda istekli olan turistlerden toplanmıştır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket, üç kısımdan
oluşmaktadır. Anketin ilk kısmında, demografik özelliklere yer verilmiştir. Anketin
ikinci kısmında ise, Kapalı Çarşı esnafının baskılı satış uygulayıp uygulamadığını
ölçmeye yönelik 8 ifadeli likert derecelemeli ölçeğe yer verilmiştir. Anketin son
kısmında ise, pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini gerçekleştirme eğilimlerini
ölçmeye yönelik 3 ifadeli likert derecelemeli ölçeğe yer verilmiştir. Ankette yer alan
baskılı satış ölçeği, baskılı satışın, müşteriyle olan ilişkide uygulanılan baskıyı ve
ürün özelliklerinin abartılarak anlatılmasını kapsayan tanımı (Torlak, 2001: 255) esas
alınarak,Levy ve Dubinsky’nin (1983),Abratt ve diğ.’nin (1999), Varinli ve
Kurtoğlu’nun (2005), Hansen ve Riggle (2009) çalışmalarından yararlanılarak
geliştirilmiştir. Baskılı satışı ölçmek için geliştirilen ölçekle ilgili beş akademisyenin
görüşü alınmış ve öneriler doğrultusunda değişiklikler yapılmıştır. Pozitif ağızdan
ağza pazarlama, firma ile alışveriş yapan müşterilerin kendi pozitif etkileşimlerini
tanıdıkları insanlarla paylaşması olarak tanımlanılmış (Gremler ve diğ., 2001) ve
Pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini ölçmek için Gremler ve Gwinner’in (2000)
geliştirdiği ve Hansen ve Riggle’nin de (2009) çalışmasında kullandığı ölçek
kullanılmıştır. Bu ölçek, alıntı yapılan makaleden İngilizce dilinde olarak alındığı için
çeviri sürecine dâhil edilmemiştir. Ağızdan ağza pazarlamayı ölçmeye yönelik olan
ölçek ise, İngilizce dilinde uzman olan iki İngilizce hocası tarafından birbirinden
bağımsız olarak İngilizceye çevrilmiş ve sonrasında pazarlama alanında çalışan iki
akademisyenin görüşleri alınarak gerekli görülen değişiklik yapılmıştır. Araştırmaya
katılan ilk 10 kişiye soruların anlaşılabilirliği sorulmuş ve anlaşılırlık teyit edilmiştir.
Araştırma, iyi düzeyde İngilizce bilen iki araştırmacı tarafından ağustos ayı içerisinde
bir haftalık zaman diliminde gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada toplanılan veriler istatistikî analiz teknikleri ile analiz edilmiştir.
Öncelikle, ankette yer alan demografik özelliklerin betimsel istatistikler aracılığıyla
frekans dağılımları verilmiştir. Baskılı satış ve ağızdan ağza pazarlama ölçeklerine
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güvenilirlik ve faktör analizleri uygulanmıştır. Baskılı satışın pozitif ağızdan ağza
pazarlama iletişimine etkisini belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi
kullanılmıştır.
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırmaya katılanların %45,5’ini kadınlar oluşturmakta iken, %56,5’ini
erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların, % 11,5’i 20 yaş ve aşağısı; %32’si
21-30 yaş arası; %29’u 31-40 yaş arası; %20’si 41-50 yaş arası ve %6’sı 61 yaş ve
üzeri kişilerden oluşturmaktadır.Araştırmaya katılanlar, %20,6’sı lise; %69,5’i
üniversite ve %9,9’u lisansüstü eğitimini tamamlamış kişilerdir. Araştırmaya
katılanların 22’si Alman, 13’ü Amerikan, 12’si İtalyan,10’u İngiliz, 9’u Fransız,9’u
Polonyalı, 8’si Danimarkalı, 5’i Japon, 5’i İsveçli, 5’i Hollandalı,4’ü Rus,3’ü
Avusturyalı, 3’ü İsviçreli, 3’ü İspanyalı, 2’si Arjantinli ve 17 kişi de diğer
milletlerdendir. Araştırmaya katılanların %44,3’ü Kapalı Çarşı’yı ilk kez; %27,5’i ikinci
kez; %15,3’ü üçüncü kez ve %12,2’si Kapalı Çarşı’yı dördüncü kez veya daha fazla
seferki ziyaretini gerçekleştirmektedir. Araştırmaya katılanların %17’si nadiren; %30’u
bazen; %40’ı sık sık ve %13’ü her zaman seyahat ettiğini belirtmiştir.
Araştırmaya katılan turistlerden genel olarak Kapalı Çarşı esnafını etik
açıdan değerlendirmeleri istenildiğinde, katılımcıların %15,2’si, kötü; %42’si, orta
halli/hoş görülebilir ve %42,8’i, iyi cevabını vermiştir. Araştırmaya katılan turistlerden,
Kapalı Çarşı esnafını kendi ülkelerindeki benzer yerlerle kıyaslamaları istenildiğinde,
katılımcıların %32’si,daha kötü; %45’i, aynı ve %30,6’sı aynı cevabını vermiştir.

Güvenilirlik ve Faktör Analizleri
Araştırmada baskılı satışı ve ğozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini
ölçmek için kullanılan ölçeklerde yer alan ifadelerin birbirleri ile olan tutarlılığını (içsel
tutarlılık) ve kullanılan ölçeklerin ilgilenilen olguları ne derece yansıttığını öğrenmek
için her iki ölçeğe ayrı ayrı güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizinde
Cronbach Alpha katsayısının pozitif ve 0.60’ın üstünde olması arzulanır (Nakip,
2006:189). Bu çalışmada kullanılan baskılı satış ölçeğinin ölçeğin Alfa katsayısı 0,85
ve pozitif ağızdan ağza pazarlama ölçeğinin Alfa katsayısı 0,93’tür. Bu değerler,
ölçeklerin oldukça iyi derecede güvenilir olduğu anlamına gelmektedir. Yani,
ölçeklerin her ikisinin de içsel tutarlılığı oldukça yüksektir.
Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve
birbirinden bağımsız faktörler haline getiren ve yaygın olarak kullanılan istatistik
tekniğidir (Nakip, 2006: 423). KMO Testi ve Barlett Testi sonuçları veri setinin faktör
analizine uygunluk derecelerini göstermektedir. KMO testi, örneklem büyüklüğünün
ölçütüdür ve 0,60’ın üzerinde olması arzulanır (Nakip, 2006:469). Araştırmada
kullanılan baskılı satış ölçeğinin KMO değeri, “oldukça iyi” anlamına gelen 0,82 ve
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ağızdan ağza pazarlama ölçeğinin KMO değeri, “iyi” anlamına gelen 0,71’dir. Bu
değerlerden hareketle ulaşılan örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli
olduğu söylenilebilir. Berlett Testi’nin anlamlılık düzeyi her iki ölçek için istatistiksel
olarak anlamlı olduğundan dolayı(p=0.000<0,05)

korelasyon matrislerinin birim

matris olmadığı ve her iki ölçeğe de faktör analizinin uygulanabilir olduğu
söylenilebilir.
Tablo 1: Faktör Analizleri Sonuçları
Bileşenler
1

2

Kişiye Baskı
Rahatlıkla soru sorma olanağı
tanımama
Yeterince

dinlemeden

satış

yapmaya çalışma
Müşteriler

satın

Ortalama

Alfa
Katsayısı

Özdeğer

Açıklanan
Varyans

3,50

0,85

2,94

36,7

2,95

0,82

2,70

33,7

,895

,858

almak

istemese bile, ısrarla ürünlerini

,795

satmaya çalışma
Satın

almaları

için

baskı

yapma

,619

Ürün Özelliklerini Abartma
Ürünün

olumsuz

gizleyerek

yönlerini

sürekli

olumlu

,828

yönlerini vurgulama
Ürünleri göz boyayıcı sözlerle
tanıtıp güzel göstermeye

,779

çalıma
Ürünün özelliklerini abartarak

,775

anlatma
Müşteri ihtiyacına uygun
olmayan ürünü, satabilmek

,696

için müşteri ihtiyacına
uygunmuş gibi tanıtma

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürmemetodu: Verimax
KMO

ÖrneklemYeterliliği:

%82;

Bartlett's

Küresellik

Testi

için

Ki-Kare:

535,069;

p=0,000<0.001; Açıklanan toplam varyans: %70,04; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, … (5)
Kesinlikle Katılıyorum
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Baskılı satışı ölçmeye yönelik ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucunda,
özdeğeri 1’den büyük olan 2 faktör ortaya çıkmıştır. Bu iki faktör, toplam varyansın %
70,04’ünü açıklamaktadır. Rotasyon sonucunda, 4 adet ifade 1. faktörün altına ve 4
adet ifade ikinci faktörün altına atanmıştır. Oluşan bu faktörlerden birincisinin altında
toplanan müşteriye soru sorma olanağı tanımama,müşteriyi dinlememe ve ısrarla
ürünleri satmaya çalışma ifadeleri, major maddelerdir. Bu faktör altında, satınalma
sürecinde kişiye uygulan baskı ile ilgili ifadeler toplandığından dolayı, bu faktöre
“Kişiye Baskı” ismi verilmiştir. Oluşan ikinci faktörün altında ise, ürünün negatif
yönlerinin gizlenerek sürekli pozitif yönlerinin vurgulanması, ürünleri göz boyayıcı
sözlerle güzel gösterilmeye çalışılması ve ürün özelliklerinin abartılarak anlatılması
ifadeleri major maddelerdir.Ürün özelliklerinin abartılması ile ilgili ifadelerin yer alması
nedeniyle, bu faktöre “Ürün Özelliklerini Abartma” ismi verilmiştir.
Tablo 2: Faktör Analizleri Sonuçları

Bileşen Ortalama

Ağızdan Ağza Pazarlama
Görüşüne

2,60

başvurulduğunda

Kapalı

Çarşı’yı tavsiye etmeye isteklilik
Başkalarını Kapalı Çarşı’dan alışveriş
yapmaya teşvik etmeye isteklilik
Kapalı Çarşı’yı tavsiye etmek için çaba
sarf etmeye isteklilik

Alfa
Sayısı

Özdeğer

0,93

Açıklanan

0,65

Varyans
0,88

,966

,949

,902

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürmemetodu: Verimax
KMO

ÖrneklemYeterliliği:

%70;

Bartlett's

Küresellik

Testi

için

Ki-Kare:

361,923;

p=0,000<0.001;
(1) Kesinlikle Katılmıyorum, … (5) Kesinlikle Katılıyorum

Ağızdan ağza pazarlamayı ölçmeye yönelik ölçeğe uygulanan faktör analizi
sonucunda, özdeğeri 1’den büyük olan 1 faktör ortaya çıkmıştır. Bu faktör, toplam
varyansın % 88’ini açıklamaktadır.

446
Baskılı Satışın Pozitif Ağızdan Ağza Pazarlamaya Etkisi
Satınalma sürecinde turistlere uygulanan baskılı satışın pozitif ağızdan ağza
pazarlamaya etkisini belirlemek için çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.
Regresyon analizi, bağımlı ile bağımsız değişken(ler) arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla kullanılan istatistiksel yöntemdir (Altunışık ve diğ., 2010; 231). Regresyon
analizi, bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin var olduğu ve bağımsız
değişkende yapılan değişimlerin bağımlı değişken üzerinde değişikliklere sebep
olduğu durumlarda kullanılan ve bu etkinin tanımlanmasını amaçlayan analiz türüdür
(Kurtuluş, 2010; 187).
Gerçekleştirilen çalışmada, baskılı satış bağımsız değişken ve ağızdan ağza
pazarlama ise, bağımlı değişkendir. Baskılı satışı ölçmeye yönelik olan ölçeğe
uygulanan faktör analizi neticesinde kişiye baskı ve ürün özelliklerini abartma
boyutları ortaya çıkmıştır. Bu boyutların her birisinin ağızdan ağza pazarlamaya etkisi
çoklu doğrusal regresyon analizi ile test edilmiştir. Kişiye baskı ile ağızdan ağza
pazarlama arasındaki korelasyon -0,440 ve ürün özelliklerini abartma ile ağızdan
ağza pazarlama arasındaki korelasyon 0,266 çıkmıştır. İki bağımsız değişken
arasında yüksek korelasyon olması istenilmeyen bir durumdur. İki değişkenin faktör
analizi neticesinde oluşan faktörler olması nedeniyle ürün özellikleri ve kişiye baskı
arasındaki korelasyon katsayısı sıfırdır.
Tablo 3: Model Özeti
Model

R

R2

Düzeltilmiş R2

1

0,514

0,265

0,253

Tahminlerin
Std. Hatası

Durbin-Watson

0,942

1,737

Bağımsız değişken: Kişiye baskı, Ürün Özelliklerini Abartma
Bağımlı Değişken: Ağızdan Ağza Pazarlama İletişimi

Bağımsız

değişkenin

bağımlı

değişkeni

açıklama

gücünü

gösteren

determinasyon katsayısı (R2) 0,27 çıkmıştır. Bu değer, ağızdan ağza pazarlama
iletişiminin %27’sinin kişiye baskı ve ürün özelliklerini abartma ile açıklandığını, geri
kalan %73’si ise, hata terimi vasıtasıyla modele dâhil edilmeyen değişkenler
tarafından

açıklanmaktadır.

Tabloda

yer

alan

Durbin-Watson

ise modelde

otokorelasyon olup olmadığını gösterir. Genellikle 1,5 - 2,5 civarında bir DurbinWatson testi değeri otokorelasyon olmadığın gösterir. Analiz çıktılarından olan
ANOVA tablosunda yer alan F değeri (23,029) istatistiksel olarak anlamlı
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(p=0,000<0,05) çıkmıştır. Bundan hareketle, ağızdan ağza pazarlamayı, kişiye baskı
açıkladığımız modelin anlamlı bir model olduğu söylenilebilir.
Tablo 4’te modelin tahmini sonucu elde edilen parametre değerleri ve
bunlara ilişkin t değerleri gösterilmektedir. Bağımsız değişkenlere ve sabit değere ait t
değerleri istatistiksel olarak anlamlıdır. Kişiye baskıdaki bir birimlik artış ağızdan ağza
pazarlama iletişimini 0,607 birim azaltmakta iken, ürün özelliklerini abartmadaki bir
birimlik artış 0,447 birim artırmaktadır. Tablodan da görüleceği üzere sabit terim 3,41
olarak bulunmuştur. Bunun anlamı, kişiye baskı ve ürün özelliklerini abartma sıfır olsa
bile turistler tarafından ağızdan ağza pazarlama iletişimi gerçekleştirilmektedir.
Tablo4: Katsayılar Tablosu
Standartlaştırılmamış

Standartlaştırılm

katsayı

ış katsayı

B

Std. Hata

Sabit Değer

3,410

,372

Kişiye Baskı

-,607

,107

Ürün

,447

,107

Beta

t

Sig.

9,168

,000

-,500

-5,680

,000

,369

4,189

,000

Özelliklerini
Abartma
Bağımlı Değişken: Ağızdan Ağza Pazarlama

Tablo 4’te, standartlaştırılmış katsayı altında yer alan beta bağımsız
değişkenlerin önem sırasını gösterir. İşareti dikkate alınmaksızın en yüksek beta
değerine sahip olan değişken, göreli olarak en önemli değişkendir. Modelde kişiye
baskı değişkeni nispeten önemli değişkendir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, baskılı satışın turistlerin pozitif ağızdan ağza pazarlama
davranışına etkisi İstanbul’da bulunan ve turistlerin yoğunlukla ziyaret edip alış veriş
yaptığı

Kapalı

araştırmayla

Çarşı’dan

belirlenmeye

alışveriş

yapan

çalışılmıştır.

turistler

Literatürde,

üzerinde
genellikle,

gerçekleştirilen
etik

olmayan

uygulamalar arasında değerlendirilen (Varinli ve Kurtoğlu, 2005; Ferrel ve diğ. 2007;
Hansen ve Riggle, 2009; Çatı ve diğ., 2012) baskılı satış, satış elemanının müşteriye
çok fazla konuşma ve soru sorma fırsatı vermemesi, sürekli ürünün faydalarından
söz etmesi, ürünün özelliklerini abartarak ve süsleyerek anlatması şeklinde
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tanımlanmıştır (Torlak, 2001: 255). Bu tanımda baskılı satışın, müşteriyle olan ilişkide
uygulanılankişiye baskı ve ürün özelliklerinin abartılması değişkenlerinden oluştuğu
görülmektedir.
Baskılı satışın pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini açıklama düzeyini
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çoklu doğrusal regresyon analizinde açıklama
oranı çok düşük çıkmıştır. Bu durumun, pozitif ağızdan ağza pazarlamayı açıklamak
için

araştırmaya

dâhil

edilen

değişkenlerin

yetersizliğinden

kaynaklandığı

düşünülmektedir. Diğer ifadeyle, kişiye baskı ve ürün özelliklerinin abartılması
değişkenleri pozitif ağızdan ağza pazarlama iletişimini açıklamada yetersiz
kalmaktadır. Bunun yanında kişiye baskı değişkeni pozitif ağızdan ağza pazarlamayı
negatif yönlü ve ürün özelliklerini abartma ise, ağızdan ağza pazarlamayı pozitif
yönde etkilemektedir.
Kişiye baskı ile pozitif ağızdan ağza pazarlama arasındaki orta düzey negatif
ilişkiye dayanarak, turistlerin satınalma sürecinde maruz kaldıkları baskının ağızdan
ağza pazarlama veya viral pazarlama yoluyla Kapalı Çarşı’yı insanlara tavsiye etme
eğilimlerini olumsuz yönde yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Kapalı Çarşı’yı ziyaret eden
ve buradan alış veriş yapan insanların bu önemli turistik cazibe merkezini, diğer
insanlara daha çok tavsiye etmeleri için Kapalı Çarşı esnafının müşteriyi
konuşturmama, müşteriye soru sorma olanağı tanımama, müşteriyi yeterince
dinlemeden satış yapmaya çalışma, müşteriye satınalması için baskı yapma vb.
davranışları terk etmesi önerilmektedir. Bu ve benzeri etik olmayan davranışları
azaltmak ve satış personelinin etik kurallar dâhilinde davranmasını sağlamak için
Abratt ve diğ. (1999) oluşturulacak etik kodların etkin bir yol olduğunu savunmaktadır.
Baskılı satışın boyutlarından ikincisi olan ürün özelliklerini abartma ile pozitif
ağızdan ağza pazarlama arasındaki düşük düzeyde pozitif yönlü ilişki dikkat çekicidir.
Araştırma sürecinde, katılımcılardan, ürün özelliklerinin abartılarak ve ürünü güzel
gösterecek şekilde süslendirilerek anlatılmasında bir sıkıntı olmadığını hatta kurulan
bu sıcak ilişkiden memnun oldukları için Türkiye’yi tercih ettiklerini, söyleyenler de
olmuştur. İlişki seviyesinin düşük çıkmasından hareketle, ürün özelliklerinin
abartılmasından ve ürünün süslendirilerek anlatılmasından memnun olanların
yanında, olmayanların da olduğu söylenebilir. Bu durumda, Kapalı Çarşı esnafına,
gelen turistlerin tamamının sadece alışveriş yapmaya gelmediği bilgisiyle hareket
etmesi ve müşteriyi iyi değerlendirerek beklentisine uygun şekilde ürün özelliklerini
anlatması önerilebilir.
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Gerçekleştirilen bu çalışma sürecinde, sadece baskılı satışın değil, kişisel
satış sürecinde etik olmayan davranışlar içerisinde değerlendirilebilecek başka
değişkenlerin de çalışmaya dâhil edilmesi ve veri toplama sürecinde gözlem ve anket
tekniklerinin birlikte kullanılması gerekliliği görülmüştür. İlerde bu alanda çalışma
yapılacak

çalışmalarda,

kişisel

satış

sürecinde

karşılaşılan

etik

olmayan

uygulamalarının tamamını çalışmaya dâhil edilmesi ve araştırma tasarımında karma
yöntem kullanılması önerilmektedir.
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ÖZET
Dünyada son yıllarda meydana gelen ekonomik, sosyal ve teknolojik
gelişmeler, her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de tüketim kalıplarını
değiştirerek, tüketici davranışlarına yön vermiştir. Bu değişimler sonucunda,
rakiplerinin önüne geçmek isteyen işletmelerin; ürün/hizmetlerini farklılaştırması ve
tüketicilerin tekrar kendi işletmelerini tercih etmelerini sağlayacak stratejiler
geliştirmeleri gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle; tüketicilerin tesis seçiminde
önem verdikleri faktörlerin doğru saptanması ve bu faktörlerin kişisel özelliklere göre
farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi önem kazanmıştır.
Bu noktadan hareketle Gönen bölgesinde konaklayan termal turizm
tüketicilerinin, satın alma davranışlarında hangi faktörlere dikkat ettiklerinin
belirlenmesi ve bu faktörlerin tekrarlanmış satın alma davranışları üzerindeki
etkilerinin ölçülmesi amacı ile 237 tüketiciye bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde
edilen verilerin anlamlandırılmasında tanımlayıcı istatistiklerden, açımlayıcı faktör
analizinden, regresyon analizinden, t testi ve varyans analizlerinden yararlanılmıştır.
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Araştırma sonuçlarından hareketle, tüketicilerin satın alma davranışlarını
etkileyen faktörlerin öncelik sırası şu şekilde belirlenmiştir: “İşletme/Personel
Yeterlilikleri”, “Müşteri İlişkileri”, “Finansal İmkânlar” . Araştırmada ayrıca bu
faktörlerin tüketicilerin tekrarlanmış satın alma davranışı üzerinde etkilerinin olduğu
ve tüketicilerin kişisel özellikler bağlamında bulunan faktörlere katılımlarının
farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Termal Turizm, Müşteri Beklentileri

THE FACTORS AFFECTING REPEATED BUYING
BEHAVIOURS OF THERMAL TOURISM CUSTOMERS

ABSTRACT
The recent economic, social and technological developments worldwide,
changing consumer behavior patterns, has given direction to consumer behavior, as
well as they did at every sector. As a consequence of these developments, the need
for businesses who want to gain over their competitors in differentiating their
goods/services and to develop strategies to enable the consumers to prefer their
businesses again have risen. Hence; accurately identifying the factors that
consumers give importance when choosing facilities and determining whether these
factors depend on to individual traits have gained importance.
From this point of view, a survey study was conducted with 237 customers to
determine the factors that thermal tourism customers in Gönen region pay attention
and gauge the effects of these factors over the repeated buying behavior. Descriptive
statistics, exploratory factor analysis, regression analysis, t-test and analysis of
variance are utilized research techniques in this study.
As a result of the findings, the precedence order of the factors effecting the
buying behavior of consumers is such as the following: “Business/Staff Adequacies”,
“Customer Relationships”, “Financial Resources”. Furthermore, it is also found that
these factors do have effect on repeat-buying behavior of consumers and there are
differences between the agreement levels regarding the factors identified in the
context of personal traits.
Keywords: Consumer Behavior, Thermal Tourism, Customer Expectations
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GİRİŞ
Dünya turizm sektöründe son yıllarda yaşanan hızlı gerileme, turizm
pazarlamacılarının tüketici davranışlarına daha çok önem vermesini mecbur kılmıştır.
Dünya Turizm Örgütünün rakamlarına göre 2009 yılında Avrupa ülkelerine gelen
turist gelirlerinde %6,6’lık bir gerileme olurken, turist girişleri de %5,6 azalmıştır. Aynı
yıl Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısı ise bir önceki yıla göre % 2,81 artarak
27.077.114 kişiye ulaşmıştır. Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artışa karşın, turizm
gelirleri bir önceki yıla göre 0,7 milyar dolar azalmıştır1. Bu azalışta geçen yıllarda
yaşanan ekonomik krizin etkisinin olduğu söylenebilir; ancak bulunduğu coğrafi
konum ve turizm kaynakları düşünüldüğünde Türkiye’nin dünya turizminde hak ettiği
yeri hala alamadığı da bir gerçektir.

Türkiye’nin hak ettiği yere yükselerek daha

rekabetçi bir ülke haline gelebilmesi için alternatif turizm türlerine de önem vermesi
gerekmektedir.
Sağlık turizmi bu noktadaki önemli alternatiflerden biridir ve son on yılda çok
hızlı bir büyüme ile dünya çapında bir endüstri haline gelmiştir. Türkiye’nin turistik
ürün çeşitlendirme stratejisi kapsamında geliştirebileceği alternatif turizm çeşitleri
arasında sağlık amaçlı olma, tüm yıl yapılabilme, diğer turizm türleri ile entegre
olabilme, farklı bölgelere yayılmış olma, uzun konaklama süresi ve tesislerin ortalama
doluluk oranı yüksekliği gibi özellikleri ile termal turizm ilk sıralarda yer almaktadır
(Öztürk ve Bayat, 2011, 137).
Ancak Türkiye’nin, termal kaynakları bakımından sahip olduğu bu önemli
potansiyeli yeterli ölçüde kullanamadığı görülmektedir. Balıkesir’in Gönen ilçesi de
işlenemeyen bu kaynaklardan bir tanesidir. Dış turizmin gerçekleşmediği, iç turizmde
ise istenilen düzeylere ulaşılamayan Gönen, termal turizm açısından önemli bir çekim
merkezi olmasına rağmen termal turizmde tüketici davranışlarına yönelik yöresel
çalışmalar yetersizdir. Gönen’in Türk turizmine kazandırılması ve geliştirilebilmesi için
bu tür çalışmaların çoğaltılması gerekmektedir(İlban, Akkılıç ve Yılmaz, 2011, 40).
Ayrıca turizm sektöründe yaşanan rekabetin, müşterileri hem daha az
bağımlı, hem de çok farklı ürün ve hizmet talep eder hale getirmesi, termal turizm
işletmelerinin

yapılan

ilk

satıştan

sonra

müşteriyi

elde

tutabilmelerini

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple, müşterilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesi ve
müşteri beklentilerini karşılayacak hatta müşteri beklentilerinin üstünde, müşteriye
özel ürün ve hizmet üretilmesi, müşterilerin sadakatlerini artırabilecek niteliklerin
tespit edilmesine yönelik çalışmaların yapılması, termal turizm işletmelerinde müşteri
sadakati oluşturma yolunda önemli bir yer tutmaktadır (Yıldırım, 2005,1).

1 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2008-2009 Turizm Raporlarından alınmıştır
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Görüldüğü gibi tüketici davranışları, turizm ürünlerini tutundurma ve satma
amacında olan tüm pazarlama aktiviteleri için oldukça önemli bir konudur (Fratu,
2011, 119). Bu önem termal turizm için de geçerlidir. Bu noktadan hareket ile
yapılacak bu çalışmada Gönen ilçesinde termal amaçlı bulunan turistlerin, tesis
seçiminde hangi faktörlere dikkat ettiği ve bu faktörlerin tüketicinin tekrar gelme isteği
üzerinde anlamlı etkilerinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılacaktır. Çalışmadan
elde edilen sonuçlar doğrultusunda termal işletmeler başta olmak üzere, konunun
paydaşı olan diğer kişi ve kuruluşlara yönelik önerilerde bulunulacaktır.
1. TERMAL TURİZM
İnsanların yüzyıllardır çeşitli rahatsızlıklarını gidermek için termal su
kaynaklarından yararlanma düşüncesi gelenek haline gelmiştir. Termal suların
bileşimlerindeki madeni tuz ve minerallerin özelliklerine göre birçok hastalığın
tedavisinde, kas ve asabi yorgunlukların tedavi edilerek vücudun eski zindelik ve
gücünü kazanmasında etkili oldukları tıbben kabul edilmektedir (Şahin, 2007, 394).
Termal kaynaklar tarihsel süreçte gerek sıcaklıkları ve gerekse kimyasal özellikleri
yönüyle,

çeşitli

hastalıkların

tedavisi

kullanılmışlardır. Anadolu’da içme,

başta

olmak

üzere

birçok

alanda

banyo ve çamur banyosu gibi tedavi amaçlı

kullanım şekillerinin Hititlerden başlayarak günümüze kadar geldiği söylenebilir.
Sağlık amaçlı kullanım yönüyle, bu kaynakların, özellikle Roma ve Bizans
dönemlerinde daha da değer kazandığı bilinmektedir

(Ülker, 1988, 205; Özgüç,

2007, 20).
Günümüzde gelişmiş ülkelerde yoğun çalışma koşulları,
kalabalıklaşması ile ortaya çıkan stres,

şehirlerin

işgücünün ve buna bağlı olarak üretimin

azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle gelişmiş ülkeler,

insan sağlığının

korunması, işgücü verimliliğinin dolayısıyla da üretimin arttırılması ve daha sağlıklı
bir yaşamın sağlanması gibi amaçlarla, doğal turizm kaynaklarını değerlendirme
yoluna gitmekte, bu amaçla, diğer turizm çeşitleri ile birlikte, temiz hava, güneş,
deniz ve şifalı termal suların dinlendirici ve tedavi edici özelliklerinden, iklim ve çevre
olanaklarından, yararlanarak güncel sorunlarını çözmeye çalışmaktadır (Göyün ve
Akpınar, 2003, 111). Sağlıklı yaşamı devam ettirmek amacıyla, insanların ve
toplumun sağlığını korumaya yönelik olan termal turizm; stres ve bedensel
yorgunlukları ortadan kaldırma ve pek çok hastalığı tedavi etme gibi özelliklerinin yanı
sıra fiziksel tedavi-bakım özellikleriyle de sağlık turizminin en önemli parçalarından
biri (Selvi,2002;95) haline gelmektedir.
İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak
görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha
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fazla hissedilmektedir. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara
sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi
açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek
niteliklere sahiptir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim
koşulları ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye;
Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyonu olabilecek
konumdadır. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle, hastaların
tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli
ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra
Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için
Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemiz
termal turizmi açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır. (Samsun Rekabet
Analizi Raporu, 2011,96).
Termal turizm kavramı konusunda değişik tanımlamalar yapılmıştır. (Çelik,
2001) Termal turizm; sağlık turizmi içerisinde yer alan değerlerden yalnızca termal su
ve iklim elemanlarından belirli sürelerde yararlanmak için yapılan seyahatler, bu
seyahatlerden doğan konaklamalar ve ihtiyaçların karşılanmasıyla ortaya çıkan
turizm çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise termal turizmi
şu şekilde tanımlamaktadır: Termomineral su banyosu, içme, inhalasyon, çamur
banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemlerin yanında iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon,
egzersiz, psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerinin birleştirilmesi ile yapılan kür
(tedavi) uygulamalarının yanı sıra termal suların eğlence ve rekreasyon amaçlı
kullanımı ile meydana gelen turizm türüdür (Kültür ve Turizm Bakanlığı-1). Termal
turizm, içeriklerinde erimiş mineral bulunan maden sularının dinlenme, zindeleşme,
tedavi vb. amaçlara dönük olarak kullanımından doğan bir

dizi ilişkiden

kaynaklanmaktadır (Öztürk ve Bayat, 2011, 144).
Termal turizmin sağladığı olanaklardan bazıları; • 12 ay turizm yapma
olanağı, • Tesislerde yüksek doluluk oranına ulaşılması,• Yüksek istihdam
oluşturulması, • Diğer alternatif turizm türleri ile kolay entegrasyon oluşturarak
bölgesel dengeli turizm gelişmesinin sağlanması, • Termal tesislerde insan sağlığını
iyileştirici aktivitelerin yanı sıra sağlıklı-zinde insan yaratma, eğlence ve dinlenme
olanaklarının da bulunması, • Kür merkezi (tedavi) entegrasyonuna sahip tesislerin,
maliyetini çabuk geri ödeyen karlı ve rekabet gücüne sahip yatırımlar olmasıdır
(Kültür ve Turizm Bakanlığı-2, Çetin, 2011;879).
Dünyada ve Türkiye’de termal turizmin gerek bu hizmeti talep edenler,
gerekse sunanlar açısından sahip olduğu ve sunduğu avantajlar turizmin bu alanının
arz ve talep açısından hızla gelişmesini sağlamaktadır. Ancak bütün bu olumlu
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gelişmelere rağmen, özellikle ülkemizde termal turizm alanında karşılaşılan çeşitli
sorunlar sunulan hizmetin talebi karşılamasında çeşitli yetersizlikler yaratmakta, bu
da termal turizmden ülke ekonomisi açısından beklenen yararların sınırlı kalmasına
neden olmaktadır.
2. TERMAL TURİZMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI
Tüketici ihtiyaçlarını ve satın alma sürecini anlayabilmek, başarılı bir
pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Alıcıların karar verme sürecinde nasıl hareket
ettiğinin anlaşılması ile pazarlamacılar, tüketiciler hakkında birçok ipucu elde
edebilmektedirler (Hudson,1999, 29).
Tüketici

davranışı;

“Bireyin

kendi

ve/veya

başkalarının

ihtiyaçlarını

karşılayabileceğini umut ettiği ürün ve hizmetleri değerlendirme, arama, satın alma
faaliyetleri; bu faaliyetleri etkileyen ve belirleyen karar verme süreci (Kavas, Katrini ve
Özmen, 1995, 2)” olarak tanımlamaktadır.
Görüldüğü gibi tüketici davranışı bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Yani bu
davranış, birbirini takip eden adımların oluşturduğu bir davranıştır. Enache (2011, 43)
ve Kotler ve Keller, (2006: 191) tüketici karar sürecini beş aşamaya ayırarak, süreci
şu şekilde sıralamışlardır. 1) Uyarılma (ihtiyacın ortaya çıkması), 2) Bilgi arama, 3)
Değerlendirme, 4) Satın alma ve 5) Satın alma sonrası kararlar. Tüketiciler bu süreç
içerisinde kararlarını verirken çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Turizmin tüketicisi
olan turistlerin kararlarını etkileyen faktörleri üç temel kategoride toplamak mümkün
olacaktır (Fratu, 2011, 120):
İlk kategori, turistlerin kişilikleri,

benlikleri, tutumları, motivasyonları,

algılamaları, yaşam sitilleri, aile yaşam tarzını ve meslek gibi kişisel faktörleri içerir.
İkinci kategori, kültür, aile, sosyal statü, referans grupları gibi sosyal koşullar
içermektedir. Üçüncü kategori ise zaman, sosyal ortam, ruh hali gibi durumsal
faktörlerden oluşmaktadır.
Tüketicilerin termal tesis seçiminde de bu faktörlerin etkisi altında karar
verdiği söylenebilir. Alternatif turizm türleri arasında termal turizmin Türkiye’de son
yıllarda hızlı bir gelişme içinde olduğu düşünüldüğünde, turistik ürünler içerisinde
termal turizm satın alınan ürünleri çeşitlendirdiği ve tüketici davranışlarını değiştirdiği
( İlban, Akkılıç ve Yılmaz, 2011, 39). görülmektedir.
Termal turizm işletmelerinde sunulan tedavi hizmetleri, insanlarda belirli
tedavi alışkanlıkları yarattığından her yıl tedavisinin tekrarlanmasına yol açmaktadır.
Termal turizm işletmelerinin bu özelliği ve sadık müşterilere sahip olmanın bu
işletmelere sağladığı yararlar da dikkate alındığında, bu işletmelere yönelik
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müşterilerin sadakat düzeylerini arttırabilecek ve tekrar işletmelere gelmelerini
sağlayacak

niteliklerin

belirlenmesi,

bu

işletmelerde

müşteri

sadakatinin

oluşturulmasında temel teşkil etmektedir (Yıldırım, 2005;6).
Termal turizm işletmelerinde misafir ile direkt iletişim ve etkileşim içinde
bulunan bölümlerdeki görevlilerin misafirleri ağırlamada, istek ve şikayetleri ile
ilgilenmede, hizmet etme de ve yardımcı olmada, kişisel bilgi, tecrübe, giyim ve dış
görünüm, yaklaşım ve davranış şekli müşteri memnuniyeti açısından büyük önem arz
etmektedir ( Sandıkçı ve Gürpınar 2008; 106). Müşteri memnuniyetinin yaratılması da
müşteriyi elde tutmanın ve müşteri sadakati sağlamanın en önemli şartlarından
biridir; çünkü memnun müşterinin tesise bağlılık göstermesi ve memnun kaldığı
tesisle uzun yıllar ilişkisini sürdürmesi beklenmektedir. İşletmeler, ürünlerine ve
hizmetlerine değer katarak müşterilerine sundukları taktirde müşteri memnuniyetini
temin edebilmektedirler; böylece, tesis ile müşterileri arasında duygusal bir bağ
oluşup müşteri muhafazası gerçekleşmektedir. Müşteri memnuniyetinin sağlanması
için müşterilerin gerçek istek ihtiyaç ve beklentilerinin bilinmesi gerekmektedir
(Sandıkçı ve Gürpınar, 2008; 107).

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Termal turizm müşterilerinin, satın alma davranışlarında hangi faktörlere
dikkat ettiklerinin belirlenmesi ve bu faktörlerin tekrarlanmış satın alma davranışı
üzerindeki etkilerinin ölçülmesi çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır.
Ayrıca termal turizm müşterilerinin önem verdikleri faktörlerin, kişisel
özelliklerine göre faklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi de, çalışmanın diğer
amacını oluşturmaktadır.
Araştırmanın amaçlarına uygun olarak geliştirilen hipotezler şu şekildedir:
H1= Tüketicilerin aynı tesise tekrar gelme istekleri, dikkat ettikleri
faktörlerden etkilenmektedir.
H2= Tüketicilerin termal turizm işletmesi seçerken önem verdikleri faktörler,
kişisel özelliklerine göre farklılık göstermektedir
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Geliştirilen bu hipotezlerin test edilmesi ile elde edilecek sonuçların, termal
turizm konusunda çalışan araştırmacılar ve tüketicilerinin davranışlarını öğrenmeye
çalışan termal tesisler açısından önem arz edeceği düşünülmektedir.
4.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın ana kütlesini Balıkesir ili Gönen ilçesindeki termal otel ve
tesislerde konaklayan kişiler oluşturmaktadır. Gönende faaliyet gösteren 35
konaklama işletmesi (4 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Belgeli, 31 tanesi Belediye
İşletme Belgeli) bulunmaktadır. Termal kaynaklara erişim yeterliliği ve kapasiteler
doğrultusunda, araştırma “Gönen Termal Resort” adı altında hizmet veren ve 4
otelden oluşan (Yıldız Otel, Güneş Otel, Yeşil Otel ve Park Otel) termal tesis üzerine
yoğunlaşmış ve bu tesislerden toplanan 40 anket ile bir ön inceleme yapılarak, anket
formundaki eksikler giderilmiştir. Düzeltilen anket formu ile Şubat 2012-Nisan 2012
tarihleri arasında, kolayda örnekleme yöntemiyle 237 kişiyle anket uygulanmış ve
örneklem oluşturulmuştur. Yapılan inceleme sonucunda bu anketlerden 4 tanesi
değerlendirmeye uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket geliştirilirken, Cömert ve Durmaz (2006), Çatı
ve Koçoğlu (2008), Özdipçiner (2009), Kılıç ve Eleren (2010) ve İlban, Akkılıç ve
Yılmaz, (2011) araştırmalarından yararlanmıştır. Oluşturulan anket formunda,
tüketicilerin termal tesis seçerken, nelere dikkat ettiğinin saptanmasına yönelik
sorulan 27 adet beşli likert tipi soruya (5-Kesinlikle Önemli, 1-Kesinlikle Önemli
Değil), tüketicilerin aynı tesise tekrar gelme isteğini ölçmeye yönelik 1 adet beşli likert
tipi soruya (5-Kesinlikle İstiyorum 1- Kesinlikle İstemiyorum) ve tüketicilerin kişisel
özelliklerin ölçülmesi için 6 adet çoktan seçmeli soruya yer verilmiştir.
Çalışmada sorulan toplam 34 soru ile elde edilen veriler, SPSS 16.0 (Sosyal
Bilimler İçin İstatistik Paketi) programından yararlanılarak değerlendirilmiş ve analiz
edilmiştir.

Analizlerde tanımlayıcı istatistiklerden, aritmetik ortalamalardan, t-

testinden, faktör, varyans ve regresyon analizlerinden yararlanılmıştır.
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4.3. Araştırma Bulguları ve Değerlendirmeler
4.3.1.Katılımcılara Ait Genel Bilgiler
Araştırmaya katılan tüketicilere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1. de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Yaş
19 yaş ve aşağısı
20- 25 yaş arası
26- 35 yaş arası
36- 45 yaş arası
46-55 yaş arası
56 yaş ve üstü
Cevapsız

Sayı
1
14
16
29
60
110
3

Yüzde
0,4
6,0
6,9
12,4
25,8
47,2
1,3

Toplam

233

100,0

Kişisel Aylık Gelir
Sayı
501 TL-1000 TL
61
1001 TL- 1500 TL
52
1501 TL- 2000 TL
33
2001 TL ve üstü
67
Cevapsız
20
Toplam
233
Eğitim
Sayı
İlköğretim
64
Lise
87
Üniversite
71
YüksekLisansDoktora
Diğer (okur yazar)
Cevapsız
Toplam

Yüzde
26,2
22,3
14,2
28,8
8,6
100,0
Yüzde
27,4
37,3
30,5

Cinsiyet
Sayı
Erkek
98
Bayan
124
Cevapsız
11
Toplam
233

Yüzde
42,1
53,2
4,7
100,0

Meslek
Sayı

Yüzde

Serbest
Meslek
Memur
İşçi
Emekli
Öğrenci
Çalışmıyor
Ev hanımı
Diğer
Toplam

Evli

33

14,2

24
11
71
11
3
66
14
233

10,3
4,7
30,5
4,7
1,3
28,3
6,0
100,0

Medeni Durum
Sayı
Yüzde
193
82,8

7

3,0

Bekar

35

15,0

2
2

0,9
0,9

Cevapsız
Toplam

5
233

2,1
100,0

233

100,0
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4.3.2. Termal Turizm Tüketicilerinin, İşletme Seçiminde Dikkat Ettiği
Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Yapılan Faktör Analizi
Termal turizm işletmelerine yönelik geliştirilen tüketici davranışları birçok
farklı değişkenden etkilenebilmektedir. Dolayısı ile konuyla ilgili araştırma yapan
araştırmacıların ve işletmelerin tüm değişkenleri incelemeleri zaman ve finansal
kısıtlardan dolayı mümkün olmamaktadır. Bu durumda tüketicilerin termal turizm
işletmesi seçerken dikkat ettikleri değişkenleri daha az sayıda, birbirleri ile ilişkili
faktörler haline getirilmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili ankette yer alan ifadelere
yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2.de gösterilmiştir.
Araştırmada katılımcılara yöneltilen, 27 adet 5li likert tipi soru, faktör
analizine alınmadan önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

uygunluk testine ve Barlett

testine tabi tutulmuştur. “Faktör analizinin geçerliliğini daha baştan gösteren KMO
(Kaiser-Meyer-Olkin) testi, örnekleme yeterliliğini ölçmeye yarayan bir test olup örnek
büyüklüğü ile ilgilenir. Bu testin sonucu bir oran olup % 60,0‘ın üstünde olması
arzulanır” (Kılıçlar, Sarı ve Seçilmiş, 2012, 163). Çalışmamız %92,2 değeri ile bu
geçerliliği sağlamaktadır. Faktör analizinden önce yapılan bir diğer test ise Bartlett
testidir. Bartlett sınaması bir küresellik sınaması olup, verilerin bir biriyle ilişkili olup
olmadığını göstermektedir (Yücel ve Yücel, 2012, 105). Faktör analizine devam
edebilmek için “Bartlett testinin anlamlı çıkması gerekmektedir”(Öksüz ve Ak, 2010,
375).Çalışmada Bartlett testi değerimiz (p<0,05) anlamlı çıkmış ve bu sayede faktör
analizin devam edilebileceği yönünde bir karar verilmiştir.
Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları

İfade/Faktör

1

İşletme/Personel Yeterlilikleri Faktörü
İşletme personelinin samimi olması
İşletme personelinin dürüst olması

,873
,869

İşletme personelinin güvenilir olması
İşletme yönetiminin, hizmet sunumunda ortaya çıkacak
aksaklıkları çözecek bilgi, beceri ve yetkiye sahip olması
Yönetim ve personelin, müşterilerin itirazlarına hoşgörülü
yaklaşması

,865

İşletmede misafirlere uygun sosyal çevrenin olması
İşletmede hizmetlerin, bir defada, doğru ve eksiksiz
olarak verilmesi.
İşletmenin güvenilir olması.

,848

,849
,849

,847
,835

2

3
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İfade/Faktör

1

2

3

İşletme/Personel Yeterlilikleri Faktörü
İşletmenin taahhüt ettiği tüm hizmetleri eksiksiz sunması ,833
İşletme donanımının talep edilen hizmeti sunmak için
,828
yeterli olması
İşletmede güvenlik önlemleri yeterli olması
İşletmenin itibarlı olması
İşletmenin konumunun uygun olması
Personelin iş yapmakta istekli ve gönüllü olması

,804
,787
,785
,772

İşletmenin hizmetlerinin genel olarak kaliteli olması.
,766
İşletmenin, hizmet sunumunda, müşterilerin duygu,
,730
düşünce ve fikirlerine önem vermesi
İşletmenin imajının iyi olması.
,713

Müşteri İlişkileri Faktörü
İşletmenin satış sonrası müşteri hizmetleri sunması
İşletmenin müşterilerine değer verdiğini hissettirmesi
İşletmenin müşteri ile sürekli iletişim kurması.

,752

İşletmenin müşteri beklentilerine yönelik hizmet sunması
İşletmenin, müşteri ihtiyaçları ile ilgilenmesi
İşletmenin hizmetleri hakkında doğru bilgi vermesi
İşletmenin problemlerimin çözümünde yardımcı olması.

,660

,745
,731
,579
,545
,530

Finansal İmkanlar Faktörü
İşletmenin konaklama fiyatlarının uygun olması
İşletmenin fiziki tedavi ve termal ünitelerinin ücretleri
uygun olması
İşletmenin çeşitli zamanlarda indirim yapıyor olması
Faktör Özdeğeri
Faktörün Açıkladığı Nispi Varyans (%)
Açıklanan Toplam Varyans (%)
KMO Ölçüm Yeterliliği
Bartlett Küresellik Test Değeri

,896
,772
,699
12,949

3,919

46,247

13,998 9,619

2,693

69,864
,922
Approx. Chi-Square
:5,624
Sig: ,000

Çıkarım Yöntemi: Asal Bileşenler Analizi, Rotasyon Yöntemi: Kaiser Normalizasyonuna
Dayalı Varimax Rotasyon: 5 yenileme
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Yapılan Faktör analizi sonucunda 3 adet faktör elde edilmiştir. Müşterilerin
termal tesis seçiminde önem verdikleri birinci faktör “İşletme/Personel Yeterlilikleri
Faktörü” olarak isimlendirilen; özdeğeri 12,949 ve açıkladığı nispi varyansı %46,247
olan faktördür. Müşterilerin önem verdikleri ikinci faktör ise 3,919 özdeğere ve
%13,998 nispi varyansa sahip olan ve “Müşteri İlişkileri Faktörü” olarak isimlendirilen
faktördür. Müşterilerin termal tesis seçiminde önem verdikleri üçüncü faktör ise 2,693
özdeğere ve %9,619 nispi varyansa sahip olan “Finansal İmkanlar” faktörüdür.
Elde edilen faktörler isimlendirildikten sonra, güvenilirliklerinin tespiti için
yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan Crombach Alfa yöntemi kullanılmıştır. “Bu
yöntemde alfa katsayısı 0 ile 1 arasında bir değer almakta ve yüksek olan değer
daha yüksek bir güvenilirliği ifade etmektedir” (Haque, Khatibi ve Al Mahmud, 2009,
3456). Alfa katsayısının değerlendirilmesinde uyulan değerlendirme kriteri Tablo 3
teki gibi belirlenmiştir.
Tablo 3. Güvenilirlik Değerleri
-0,00 ile 0,40 (Hariç) arasında:

Ölçek Güvenilir Değil

-0,40 ile 0,60 (Hariç) arasında:

Ölçek Düşük Güvenilirlikte

-0,60 ile 0,80 (Hariç) arasında:

Ölçek Oldukça Güvenilir

-0,80 ile 1,00 arasında:

Ölçek Yüksek Derecede Güvenilir

Kaynak: Yılmaz,Ö. Ve Akgül V.(2012)ss.41-53

Araştırmada kullanılan ölçek ve faktörlere ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları
tablo 4.te gösterilmiştir.
Tablo 4. Ölçek Güvenilirliği
Cronbach

İfade Sayısı

Ölçek Güvenilirliği

Alpha Değeri
Ölçek Güvenilirliği
İşletme/Personel
Yeterlilikleri Faktörü
Müşteri İlişkileri
Faktörü
Finansal İmkanlar
Faktörü

,906

27

Ölçek Yüksek Derecede
Güvenilir
Ölçek Yüksek Derecede

,977

17

,608

7

,832

3

Güvenilir
Ölçek Oldukça Güvenilir
Ölçek Yüksek Derecede
Güvenilir

Yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, tüm faktörlerin yeterli güvenilirliğe
sahip olduğu tespit edilmiş ve herhangi bir önermenin analizden çıkarılmasının doğru
olmayacağı saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda ilk yapılan faktör analizi
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sonucunda elde edilen faktörlerin aynen korunmasına ve ilgili hipotez testlerinin
yapılmasına karar verilmiştir.

4.3.3. Hipotez Testleri
Çalışmanın şu anki bölümüne kadar Gönen’de termal tesislerde tatillerini
sürdüren tatilcilerin, termal tesis seçiminde önem verdikleri faktörleri kaç boyutta
değerlendirdikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bölümde ise, araştırmanın ana amacı
doğrultusunda geliştirilen hipotezler test edilerek sonuçlar değerlendirilecektir.
Araştırmada geliştirilen ilk hipotez H1= “Tüketicilerin aynı tesise tekrar gelme
istekleri, dikkat ettikleri faktörlerden etkilenmektedir” şeklindedir. Tüketicilerin aynı
tesise gelme isteklerinin, hangi faktörlerden etkilendiği ve böyle bir etki var ise bu
etkinin büyüklüğünün tespiti için regresyon analizine başvurulmuştur. Analizde
kullanılan regresyon formülüzasyonu şu şekildedir (Stock ve Watson, 2011, 195).
Y = 0+1x1i+2x2i+u1
İ=1,…….........n
Bu formülde Y= Tekrar Gelme İsteğini,
=Katsayıları
x1=İşletme/Personel Yeterlilikleri Faktörünü,
x2=Müşteri İlişkileri Faktörünü,
x3= Finansal İmkanlar Faktörünü ve

ui= Hata Terimini temsil etmektedir.
Regresyon modelinin genel anlamlılığının sınandığı F değeri 59,721 olarak
hesaplanmıştır. F=59,721 ve p=0,000 olarak F istatistiği anlamlıdır. F istatistiğinin
anlamlı olması modelimizin tümüyle istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ( Küçüksille,
2006, 203) göstermektedir. Araştırmada korelasyon katsayısı (R) 0,699 ve
2

determinasyon (R ) katsayısı 0,488 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre bağımlı
değişkendeki %48,8 lik değişim, modele dahil ettiğimiz bağımsız değişkenler
tarafından açıklanmaktadır.
Regresyona ilişkin Parametre Tahminleri ise Tablo 5. te gösterilmiştir.
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Tablo 5. Analize İlişkin Parametre Tahminleri

Model

Beta

t

anlamlılık

Sabit terim

3,614

67,927

,000

İşletme/Personel Yeterlilikleri Faktörü

-,052

-,971

,333

Müşteri İlişkileri Faktörü

,394

7,406

,000

Finansal İmkanlar Faktörü

,591

11,105

,000

VIF değeri tüm değişkenler için (1,000) tolerans değerleri içindedir. Durbin_Watson değeri=
1,734

Bu sonuçlar doğrultusunda regresyon denklemimiz
“Tekrar Gelme İsteği (Y) = 3,614 -0,052 (İşletme/Personel Yeterlilikleri
Faktörü) +0,394( Müşteri İlişkileri Faktörü ) + 0,591 (Finansal İmkanlar Faktörü)
şeklinde oluşmuştur.
Bununla birlikte Müşteri İlişkileri Faktörü İle , Finansal İmkanlar Faktörü
değişkenlerinin Tekrar Gelme İsteği (Y) üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu da
görülmektedir. (p=0,000). İşletme/Personel Yeterlilik Faktörüne katılımda 1 birimlik
artışın Tekrar Gelme İsteği üzerinde negatif yönde 0,052 birimlik bir değişime neden
olacağı; Finansal İmkanlar Faktörüne katılımda meydana gelecek 1 birimlik artışın
ise bağımlı değişkeni 0,591 birim arttıracağı söylenebilir.
Bu sonuçlardan hareketle, H1= “Tüketicilerin aynı tesise tekrar gelme
istekleri, dikkat ettikleri faktörlerden etkilenmektedir.” hipotezi kabul edilmiş ve anlamlı
bir etkinin varlığı saptanmıştır.
Araştırmada geliştirilen ikinci hipotez H2= “ Tüketicilerin Termal Turizm
İşletmesi Seçerken Önem Verdikleri Faktörler, Kişisel Özelliklerine Göre Farklılık
Göstermektedir” şeklindedir.
Geliştirilen bu hipotezde kişisel özellikler olarak, araştırmada müşterilerden
elde edilen cinsiyet, yaş, eğitim, meslek, kişisel gelir ve medeni durum değişkenleri
kullanılmıştır. Sonuçlar T testi ve Tek yönlü varyans analizinden yararlanılarak elde
edilmiş ve Tablo 6.da gösterilmiştir.
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Tablo 6. H2 Hipotezine İlişkin Yapılan T Testi ve Varyans Analizi Sonuçları

t

yaş
Anlamlılık

t

Anlamlılık

Faktörler

medeni durum
Anlamlılık

cinsiyet

F

İşletme/Personel
-,197

,844

2,056

,041

3,398

,006

Müşteri İlişkileri Faktörü

,440

,660

,450

,653

1,095

,365

Finansal İmkanlar Faktörü

,955

,482

-,169

,866

2,977

,013

F

F

kişisel gelir

İşletme/Personel

F

Anlamlılık

Faktörler

meslek
Anlamlılık

eğitim

Anlamlılık

Yeterlilikleri Faktörü

1,014

,411

4,138

,000

2,914

,036

Müşteri İlişkileri Faktörü

,754

,584

1,653

,113

1,404

,243

Finansal İmkanlar Faktörü

1,804

,114

1,554

,141

1,622

,186

Yeterlilikleri Faktörü

*T testi ve Varyans Analizi değerleri verilirken, varyansların homojenliği
Levene Testi ile test edilmiş ve ilgili anlamlılık değerleri tabloda verilmiştir.
**Analizlerin daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilmesi için 10 un altında
gözlem değerine sahip olan gruplar analizden çıkarılmıştır.
Tablo 6 da görüldüğü gibi, birinci faktör olan “İşletme/Personel Yeterlilikleri
Faktörü” ne katılımda medeni durum, yaş, meslek ve kişisel gelir bağlamında anlamlı
farklılıklar bulunmaktadır. Ortaya çıkan bu farklılık aritmetik ortalamalar bağlamında
incelendiğinde, medeni duruma göre evli tüketicilerin bu faktöre katılımlarının
(x=4,2226), bekar tüketicilere göre (x= 3,9835) daha yüksek olduğu görülmektedir.
Yaş bağlamında bu faktöre en çok katılan yaş grubu 26-35 yaş arasında olan
(x=4,5879) tüketiciler iken, 20-25 yaş arasında olan tüketiciler ile (x=3,9244) 36-45
yaş arasında olan tüketiciler (x=4,0312), bu faktöre katılımı en az olan yaş grubudur.
Meslek bağlamında ise bu faktöre katımlı en yüksek olan grup İşçiler (x=4,4866) iken,
faktöre katılma eğilimi en az olan grup öğrenciler (x=3,8075) dir. “İşletme/Personel
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Yeterlilikleri Faktörü” ne katılımda anlamlı farklılık olan kişisel gelir gruplandırmasına
göre ise, 501-1000TL arasında geliri olan grup ile 1001-1500 TL arasında geliri olan
grubun bu faktöre katılımlarının (x= 4,2913 ve x= 4,2893) diğerlerinden daha fazla
olduğu görülmektedir.
Çalışma sonucu elde edilen 2. Faktör olan “Müşteri İlişkileri Faktörü” ne
katılımda ise herhangi bir bağlamda anlamlı farklılık bulunmamıştır. Bu sonuca göre
tüm tüketicilerin bu faktöre eşit derece katıldığı söylenebilir.
“Finansal İmkanlar” faktörüne katılımda ise sadece yaşa göre anlamlı bir
farklılık bulunmuştur. Bu faktöre katılma eğilimi en yüksek olan grup 20 ile 25 yaş
arasında olan grup iken, en düşük katılma eğilimi ise 36 ile 45 yaş arasında olan
grupta gözlenmiştir.
Sonuç olarak, tüketicilerin termal turizm işletmesi seçerken önem verdikleri
faktörlerin, kişisel özelliklerinin bazılarına göre farklılık gösterdiği görüldüğünden H2
hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
5.1. Sonuçlar
İş dünyasındaki tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de değişen
tüketici beklentileri, turizm işletmelerinin başarısında anahtar rol oynamaktadır.
Özellikle sınırlı sayıda tüketiciye hizmet eden termal turizm işletmelerinde tüketici
davranışlarının doğru tespiti, müşteri memnuniyeti sağlama ve tüketicileri elde tutarak
işletme karlılığını arttırma konularında önem arz etmektedir. Gönen ilçesi de bu
termal tesislerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden bir tanesidir. Şubat 2012-Nisan
2012 tarihleri arasında Gönen’de bulunan tesislerde konaklayan 233 tüketici ile
uygulanan anket ile elde edilen verilerin sonuçları şu şekildedir.


Yapılan çalışmada, araştırmaya katılan tüketicilerinin çoğunluğunun
(%47,2) 56 yaş ve üstünde ve evli (%82,8) tüketiciler olduğu tespit
edilmiştir



Faktör analizi sonucunda tüketicilerin termal tesis seçiminde dikkat
ettikleri özellikler 3 faktörde toplanmıştır. Bu faktörler; 17 ifadeden
oluşan ve %46,247 nispi varyansa sahip olan “İşletme/Personel
Yeterlilikleri” faktörü; 7 ifadeden oluşan ve %13,998 nispi varyansa
sahip “Müşteri İlişkileri” faktörü; 3 İfadeden oluşan ve %9,619 nispi
varyansa sahip olan “Finansal İmkanlar” faktörü dür.



Elde edilen faktörlerden “Müşteri İlişkileri Faktörü” ile “Finansal İmkanlar
Faktörü”nün tüketicinin aynı işletmeye tekrar gelme isteği üzerinde
anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir.
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Yapılan T testi ve Varyans Analizi sonuçlarında, elde edilen faktörlere
katılımda tüketicilerin yaşına, medeni durumuna, mesleklerine ve
gelirlerine göre farklılıklar bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar
Yıldırım, (2005), Mitcell( 2006), Çatı ve Koçoğlu (2008), İlban, Akkılıç ve
Yılmaz (2011) gibi tüketici davranışlarındaki farklılıkları tespit etmeye
yönelik yapılan çalışma sonuçlarını büyük ölçüde desteklemektedir.
Elde edilen farklı sonuçların ise, uygulamanın farklı zaman ve farklı
örneklem üzerinde yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Bu sonuçlar doğrultusunda termal işletmelerin tüketicilerin önem verdikleri
faktörleri iyi anlamaları gerekmektedir. Tüketicilerin vurguladığı ilk faktör, işletme ve
personel ile ilgili olduğundan; işletme yönetiminin personel eğitimine ve işletmenin
yeterliliklerine dikkat etmesi başarı için gereklidir. Ayrıca işletmenin müşteri ilişkilerine
önem vermesi ve tüketicinin beklentilerine uygun fiyat politikası geliştirmesi, yoğun
rekabet ortamı içerisinde işletmeyi rakiplerinin önüne geçirecektir.

5.2. Sınırlılıklar ve Gelecekte Yapılacak Çalışmalara Öneriler
Çalışmamız, alan yazın olarak ulaşılabilen bilimsel eserlerle sınırlıdır.
Bununla birlikte araştırma sonuçları, zaman ve maliyet kısıtı yüzünden, Gönen
bölgesindeki termal tesislerde konaklayan tatilcilerden kolayda örnekleme tekniği ile
elde edilmiştir. Dolayısı ile bu çalışma sonuçları ile genelleme yapılırken dikkatli
olunması gerekmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda, ana kütlenin tespiti ve buna
uygun örnekleme tekniklerinin kullanılması, çalışma sonuçlarını güçlendirecektir.
Ayrıca araştırmacıların anket oluşturmadan önce, odak grup görüşmesi
yapmasının ve bu görüşmelere otel işletmelerinin yönetici ve personeli ile potansiyel
tüketici gruplarının dahil etmesinin, araştırma sırasında karşılaşabilinecek
problemlerin ortadan kaldırılması konusunda yardımcı olabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı paranın algılanan sembolik değeri ile materyalist
eğilimler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın evrenini Eskişehir il
merkezinde ikamet eden 18 yaş üzeri bireyler oluşturmaktadır. Bu araştırmada
kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Veriler bırak-al yöntemiyle anket
aracılığıyla

toplanmıştır.

Araştırma

sonuçlarına

göre;

katılımcıların

paradan

algıladıkları sembolik değer ve katılımcıların materyalist eğilimleri arasında alt
boyutlar bağlamında ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer yandan katılımcıların
paradan algıladıkları sembolik değerin ve materyalist eğilimlerinin, demografik
özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterdiği anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Materyalist eğilim, para, sembolik değer.

1 Bu bildiri, Prof. Dr. Ömer TORLAK danışmanlığında Volkan DOĞAN tarafından hazırlanan ve
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2012 yılı Haziran ayında kabul edilen
yüksek lisans tezinden derlenmiştir.

474

THE RELATIONSHIP BETWEEN MATERIALISTIC
TENDENCIES AND SYMBOLIC MONEY MEANING
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the relationship between the perceived
symbolic value of money and materialistic tendencies. The study population consist
of individuals over the age of 18 living in Eskisehir city center. Convenience Sampling
method is used in this study. Data were collected by means of a questionnaire and
release-recapture method. The results reveale sub-scale relationships between the
symbolic value perceived by the participants about money and their materialistic
tendencies. In addition, the study finds that the symbolic value perceived by the
participants and their materialistic tendencies of the participants vary depending on
their demographic characteristics.
Keywords: Materialistic tendency, money, symbolic meaning.
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GİRİŞ
Günümüz tüketim toplumunda tüketiciler, satın alma karar süreçlerinde sahip
oldukları değerlerin ve bu değerler ışığında şekil alan eğilimlerin etkisi altında
kalmaktadırlar. Materyalist eğilimler ve paranın algılanan sembolik değeri de
tüketicilerin sahip oldukları değerler ve eğilimler kapsamında yer almaktadır.
Literatürde materyalizme ilişkin birçok tanımlama yer almaktadır. Literatürde
bulunan materyalizm tanımlamalarına; Belk (1984)’in, eşyaların bireyin yaşamında
merkezi rol alması ve memnuniyetin en önemli sağlayıcısı olarak algılanması hali
şeklinde yapmış olduğu tanımlama örnek verilebilir. Richins ve Dawson (1992) ise
materyalizmi, bireyin yaşamında paraya ve eşyaya değer önceliği vermesi eğilimi
olarak tanımlamıştır. bir tüketim tarzı olarak tüketim nesnelerinin yaşanmışlıklardan
(deneyimlerden) daha değerli hale gelmesi olarak tanımlamıştır. Bir diğer yandan
Holt (1995) materyalizmi, bir tüketim tarzı olarak incelemiş ve tüketim nesnelerinin
yaşanmışlıklardan (deneyimlerden) daha değerli hale gelmesi durumu olarak
tanımlamıştır.
Para ise literatürde iktisatçılar tarafından ekonomik, psikologlar tarafından
psikolojik, sosyologlar ve pazarlamacılar tarafından ise sosyolojik perspektiflerle ele
alınmıştır. Pazarlama akademisyenleri genellikle paranın tüketici zihninde oluşturmuş
olduğu anlamlar ve satın alma kararları üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmışlardır
(James ve Jones, 2001; Fitzmaurice ve Comegys, 2006; Rose ve Orr, 2007). Bu
bağlamda paranın algılanan sembolik değeri, paranın aynı zamanda bir tüketici olan
bireyin zihninde temsil etmiş olduğu sembolik değerler olarak nitelendirilebilir (Rose
ve Orr, 2007).
Bireyin yaşamında paraya bakışı ve paraya atfetmiş olduğu değer, yaşam
felsefesinin bir boyutunu temsil etmektedir. Bireyin yaşam felsefesi ise sahip olduğu
değerler ve eğilimler gibi olguların etkisi altında şekil almaktadır. Bireyin yaşam
felsefesi, sahip olduğu materyalist eğilimler gibi eğilimler altında şekil alarak bireyin
yaşamı etrafında meydana gelen olaylara ve yaşamında yer alan olgulara
yaklaşımında rehberlik etmektedir. Para ise bir tüketici olan bireyin günlük yaşamında
sürekli iç içe olduğu bir olgudur. Bu bağlamda tüketicilerin sahip oldukları materyalist
eğilimlerin, yaşam felsefeleri doğrultusunda şekillenen paraya bakış açıları üzerinde
etkili olduğu göz önüne alındığında, paradan algıladıkları sembolik değer ile ilişkili
olduğu öngörülebilir.
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1. KAVRAMLAR VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Satın Alma Karar Sürecinde Tüketici Algısı ve Kültürel Faktörler
Birer birey olarak tüketiciler yaşamları boyunca farklı konularda karar vermek
ya da seçim yapmak zorunda kalmaktadırlar. Tüketicilerin karar vermelerinin ya da
seçim yapmalarının gerekliliği, karşılarına çıkan seçeneklerden kendilerince en uygun
ve en faydalı olanı seçebilmek kaygısından kaynaklanmaktadır. Nitekim bu karar
verme süreçleri tüketicilerin yaşamlarında ihtiyaçlarını değer değişimi yoluyla
karşılamasını sağlamaktadır (Rose ve Orr, 2007). Bu değer değişiminde sahip olunan
para ya da varlığın ne yönde ve nasıl kullanılacağına dair karar verildiği süreç ise
satın alma karar sürecini temsil etmektedir.
Tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde zihinlerinde farklı algılar
oluşmasına neden olan bazı faktörler bulunmaktadır. Bu faktörleri genel olarak
sınıflandırmak gerekirse; kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörler olarak
sınıflandırabiliriz. Kültürel faktörler kapsamında; tüketicinin içinde bulunduğu kültür,
sahip olduğu alt kültürü ve toplum içerisindeki sosyal sınıfı yer almaktadır. Sosyal
faktörler kapsamında ise; kişinin referans grupları, ailesi ve toplum içerisindeki rolü
yer almaktadır. Kişisel faktörler kapsamında; kişinin yaşı, mesleği, ekonomik durumu,
yaşam tarzı ve kişiliği bulunmaktadır. Psikolojik faktörler kapsamında ise; kişinin
inançları, güdüleri, davranış kalıpları ve eğilimleri bulunmaktadır (Can, 2006).
Tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde farklı algılar oluşmasına neden
olan faktörler kapsamında bireyin sosyal sınıfı da yer almaktadır. Bireyler sahip
oldukları varlıklar vasıtasıyla kendilerini belirli bir sosyal sınıfın parçası olarak
görebilmektedirler. Bu noktada sosyal sınıfların ayrışımında kişilerin sahip olduğu
varlıklar önemli bir ölçüt haline gelmektedir. Farklı sosyal sınıflarda sahip olunan
varlıklara bağlı olarak farklı davranış kalıpları ve eğilimler baskın olabilmektedir. Bu
davranış kalıpları ya da eğilimler; paraya, varlığa, yaşam felsefesi olarak hayata ve
nesnelere yönelik olabilir. Nitekim kişinin sahip olduğu materyalist eğilimler ve
paradan algıladığı sembolik değer içinde bulunduğu sosyal sınıfın etkisi altında şekil
almaktadır.

1.2. Paranın Algılanan Sembolik Değeri
Para, iktisadi bağlamda bir ticaret aracı ve bir değer ölçeği olarak
görülmektedir. Para, bireylerin zihninde farklı anlamlar kazanabilmektedir. Para,
iktisadi anlamının yanı sıra psikolojik ve sosyokültürel anlamlara da sahiptir. Nitekim
literatürde paraya çok değişik perspektiflerden yaklaşımlarda bulunulmuştur. Paranın;
bireylerin kendi özlerini, duygularını ve içinde bulundukları ortamlara ilişkin anlamları
yansıttığı ortaya atılmıştır (Belk ve Wallendorf, 1990).
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Para, prestij ve endişe kaynağıdır (Rose ve Orr, 2007). Bu yüzden paranın,
birey davranışları üzerinde güçlü bir etkisi vardır (Finn, 1992). Paranın bireylerin
davranışları üzerinde etkili olabilmesi, bireyin zihninde sembolik bir anlam taşıdığını
da göstermektedir (Lockhart, 1982). Paranın, birey zihninde oluşturmuş olduğu
sembolik anlam, o bireyin paraya yüklediği iktisadi, psikolojik ve sosyo-ekonomik
anlamları kapsamaktadır. Ayrıca günümüzde paraya sembolik bir obje gözüyle de
bakılmaktadır.

Bireyler

paraya

karakteristikleri

ve

sahip

oldukları

eğilimler

doğrultusunda anlam yüklemektedirler (Cummins, 2000).
Literatürde paranın sosyo-kültürel işlevlerinden yola çıkılarak, sosyo-kültürel
değişkenlerle ilişükileri irdelenmiştir. Paraya yönelik tutum ve davranışların, farklı
kültür ve toplumlarda değişiklik gösterebildiği tespit edilmiştir (Mitchell ve Mickel,
1999). Ayrıca bireyin demografik özelliklerinin de paraya yönelik davranışlarıyla
etkileşim içerisinde olduğu ortaya konmuştur (Furnham, 1996). Bu bulgular ışığında
paranın birey tarafından algılanışının bireyin sosyo-kültürel özellikleri bağlamında
farklılaşabildiği söylenebilir (Bailey ve Gustafson, 1991).
Bireyin sosyo-kültürel özellikleri denildiğinde akla; yaş, eğitim seviyesi,
ekonomik statü, cinsiyet, ırk, din gibi özellikler gelmektedir. Sosyo-kültürel özelliklerin
alt boyutlarıyla paranın algılanması arasındaki ilişkiler de literatürde araştırma konusu
olmuştur. Bireyin yaşının ve eğitim seviyesinin paraya yönelik algıları ve davranışları
üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir (Furnham, 1984; Özgen ve Bayoglu, 2005).
Ayrıca Bailey ve Gustafson (1991) çalışmalarında bireyin cinsiyetinin de paraya
yönelik tutum ve davranışları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır.

1.3. Materyalizm
Materyalizmin kavramsallaştırılmasına ilişkin literatürde birçok tanım yer
almaktadır.

Literatürde

yapılmış

perspektiflerden yararlanılmıştır.

olan

materyalizm

tanımlamalarında

farklı

Belk (1984) materyalizmi; eşyaların bireyin

yaşamında merkezi rol alması ve memnuniyetin en önemli sağlayıcısı olarak
algılanması hali olarak tanımlamıştır. Yine Belk (1985) bir diğer çalışmasında farklı
bir perspektiften materyalizmi, tüketim aracılığıyla bireylerin psikolojik iyiliğe ulaşma
çabası şeklinde kavramsallaştırmıştır. Materyalizm bir tüketim tarzı olarak ise tüketim
nesnelerinin

yaşanmışlıklardan

(deneyimlerden)

daha

değerli

hale

gelmesi

bağlamında değerlendirilmiştir (Holt, 1995). Materyalizm aslında kişinin yaşam
felsefesinin bir yönüdür. Kabaca bireyin yaşamında paraya ve eşyaya değer önceliği
vermesidir (Richins ve Dawson, 1992).
Materyalizme psikolojik açıdan da yaklaşımlarda bulunulmuştur. Nitekim bu
kapsamda, para vasıtasıyla bireyin içinde bulunduğu sosyal ortamda etrafındakileri
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etkileme eğilimi şeklinde materyalizm kavramsallaştırılmıştır (Yamauchi ve Templer,
1982). Materyalizm; günümüzde bireylerin karakteristiklerinde değişime yol açabilen
ve maddi varlık elde etme arzusunu tetikleyen bir olgu olarak kavramsallaştırılabilir.
Literatürde materyalizmin kavramsallaştırılmasına yönelik çalışmalar incelendiğinde,
materyalizmin manevi varlıklardan daha çok maddi varlıklar aracılığıyla açıklanmaya
çalışıldığı görülmektedir. Böylece materyalizmin bireyin zihninde manevi varlıktan
daha çok maddi varlığa sahip olma yönünde çağrışımlara neden olduğu
düşünülebilir.
Materyalizm literatürde farklı bakış açılardan değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Kültürel farklılıkların materyalistik eğilimler üzerinde farklılıklara yol
açabildiği ortaya konmuştur (Ger ve Belk, 1999; Swinyard vd., 2001; Schaefer vd.,
2004). Ayrıca literatür taraması sonucunda; materyalizm ile yaşam memnuniyeti
arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir (Belk, 1984; Belk, 1985; Dawson ve
Bamossy, 1990; Richins ve Dawson, 1992; Keng vd., 2000; Swinyard vd., 2001;
Richins, 2004). Yaşam memnuniyetiyle yakından ilişkili olan mutluluk ile materyalizm
arasındaki ilişkileri tespit etmeye yönelik de birçok araştırma literatürde mevcuttur.
Swinyard, Kau ve Phua (2001)’nın Amerikan ve Singapur örneklemleri üzerinde
gerçekleştirmiş olduğu araştırmanın bulguları mutluluk ile materyalizm arasında
negatif ilişki olduğunu göstermektedir. Bir diğer yandan Belk’in (1984, 1985)
çalışmalarında da materyalizm ve yaşama dair mutluluk arasında negatif ilişki olduğu
görülmektedir. Ayrıca literatürde materyalist bireylerin özgüvenlerinin materyalist
olmayanlara nazaran daha düşük olduğu bulgusu mevcuttur (Chang ve Arkin, 2002;
Chaplin ve John, 2007).
2. YÖNTEM
2.1. Amaç
Bu çalışmanın amacı paranın algılanan sembolik değeri ile materyalist
eğilimler arasındaki ilişkileri incelemektir. Literatürde bireyin sahip olduğu bir eğilim
olan materyalist eğilimlerinin, bireyin para harcama davranışları ile ilişki olduğu ortaya
konmuştur (Roberts ve Sepulveda, 1999). Bireyin para harcama davranışlarının
paraya yönelik algıları etkisi altında gerçekleştiği düşünüldüğünde materyalistik
eğilimlerinin de paraya yönelik algıları ile ilişkili olması doğal karşılanmalıdır. Bu
kapsamda bireyin paradan algıladığı sembolik değerin sahip olduğu materyalist
eğilimler ile ilişkili olduğu öngörülmektedir. Böylece literatürde birbiriyle para harcama
davranışları üzerinden ilişkili olduğu öngörülen paranın algılanan sembolik değeri ve
materyalist eğilimler arasındaki ilişkilerin incelenmesinin literatüre katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
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2.2. Araştırma Modeli
Şekil 1. Araştırma Modeli

Paranın Algılanan
Sembolik Değeri

Materyalist
Eğilimler

H1

Şekil 2. Araştırma Modelinin Açılımı

Paranın Algılanan

Materyalist Eğilimler

Sembolik Değeri

Boyutları

Boyutları
H1a

Endişe
H1b

H1c

H1d

Başarı

Başarı
H1e
H1g

Statü

H1f

Merkeziyetçilik

H1h
H1j

Güvence

H1i

H1k

Mutluluk

H1m

2.3. Araştırmanın Hipotezleri
H1: Paranın algılanan sembolik değeri ile materyalist eğilimler arasında
pozitif bir ilişki vardır.
Rose ve Orr (2007) parayı prestij ve endişe kaynağı olarak tanımlamışlardır.
Ve paranın algılanan sembolik değerinin bir boyutu olarak endişeyi öne sürmüşlerdir.
Richins (2004) ise kişinin sahip olduğu para ve materyaller vasıtasıyla kendini
başarılı görme eğilimi içinde bulunmasının materyalist eğilimleriyle yakından ilişkili
olduğunu ortaya koymuştur. Bu çerçevede para, bireyin materyalist eğilim düzeyi ile
yakından bağlantılı olarak bireyin kendisini başarılı hissetmesini sağlarken bir diğer
yandan endişe hissi yaratabilmektedir. Ayrıca Durvasula ve Lysonski (2010)
çalışmaları neticesinde kişinin materyalist eğilimlerinin, paraya yönelik tutumlarının
bir boyutu olan endişe boyutundan etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Bu bilgilerden
hareketle araştırma modeli kapsamında paranın algılanan sembolik değerinin bir
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boyutu olan endişe boyutunun materyalist eğilimlerin bir boyutu olan başarı boyutu ile
pozitif bir ilişki içinde olduğu öngörülmektedir.
H1a: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerinin merkeziyetçilik boyutu arasındaki ilişkiye ilişkin herhangi bir çalışma
literatürde tespit edilememiş olsa da parayı yaşam felsefesinin merkezinde
bulundurmanın bireyi sürekli olarak paraya ilişkin düşünmelere böylece paraya ilişkin
daha fazla endişelenme eğilimine sevk edeceği öngörüsünde bulunularak araştırma
modeli kapsamında bu iki boyut arasında pozitif bir ilişki olduğu öngörülmektedir.
H1b: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Materyalist eğilimleri yüksek bireylerin yaşamdan beklentilerinin yüksek
olmasından dolayı yaşamlarında mutlu olma olasılıkları materyalist eğilimleri düşük
bireylere nazaran daha düşüktür. Nitekim literatürde bulunan çalışmalar da bu yönde
bulgular ortaya koymaktadır (Richins ve Dawson, 1992; Richins, 2004). Paraya sahip
olmak bireylere mutluluğun yanı sıra endişe verebilen bir durumdur. Çünkü para
sahibi olan kimseler gelecekleri üzerinde daha fazla düşünür ve daha fazla
endişelenirler (Rose ve Orr, 2007). Materyalist eğilimlere, paranın ve eşyanın
mutluluk kaynağı olarak görülmesi, bu olgulara yaşamda değer önceliği verilmesi
bağlamında yaklaşıldığında materyallerin birey psikolojisi üzerinde oluşturmuş olduğu
mutluluk ile paranın bireyin zihninde oluşturmuş olduğu endişe arasında negatif ilişki
olduğu öngörülmektedir.
H1c: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında negatif bir ilişki vardır.
Tüketicilerin

paraya

yönelik

tutumları,

karakteristikleri

ve

eğilimleri

doğrultusunda şekil almaktadır (Tang, 1993). Tüketicinin bir birey olarak sahip olduğu
eğilimlerine de materyalist eğilimlerini örnek verebiliriz. Bu bağlamda paranın bir
başarı

göstergesi

davranışlarından

olarak
bir

algılanması

tanesi

olarak

bireyin
bireyin

paraya

yönelik

materyalist

tutum

ve

eğilimlerinden

etkilenebilmektedir. Ayrıca materyalist eğilimi yüksek bireylerin kendilerini sahip
oldukları para ve eşyalar doğrultusunda toplum içerisinde başarılı ya da başarısız
olarak tanımlama eğilimleri içerisinde oldukları bilinmektedir (Richins, 2004). Böylece
para aracılığıyla bireyin kendisini toplum içerisinde etrafındakileri kendisine hayran
bırakması çabasını içeren materyalist eğilimlerin başarı boyutu ile bireyin parayı
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başarının sembolik bir göstergesi olarak algılamasını içeren paranın algılanan
sembolik değerinin başarı boyutu arasında pozitif ilişkili olduğu öngörülmektedir.
H1d: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Yapılan literatür taraması sonucunda, paranın algılanan sembolik değeri
kapsamında bireyin parayı bir başarı göstergesi olarak algılaması ile materyalist
eğilimler kapsamında bireyin parayı yaşam felsefesinin merkezinde tutması
arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik herhangi bir çalışma tespit edilememiştir. Fakat
paranın başarıyı temsil ettiği düşünüldüğünde paranın birey yaşamında merkezi bir
rol oynaması bireyin materyalist eğilimiyle yakından ilişkili olabilir. Çünkü materyalist
bireylerin bir başarı sembolü olarak parayı yaşam felsefelerinin merkezinde tutmaları
kendilerini toplum içerisinde başarılı olarak sunabilmelerine ve arzuladıkları sosyal
statüyü elde etmelerine imkan verebilecektir. Bu yaklaşımdan hareketle araştırma
modeli kapsamında paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile
materyalist

eğilimlerin

merkeziyetçilik

boyutu

arasında

pozitif

ilişki

olduğu

öngörülmektedir.
H1e: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Literatürdeki çalışmalar materyalist bireylerin parayı ve eşyaları mutluluk
kaynağı olarak algıladıklarını ortaya koymaktadır (Holt, 1995). Aynı zamanda paranın
bir başarı göstergesi olarak görülmesinin de materyalizmin felsefesinin bir parçası
olduğu bilinmektedir (Richins ve Dawson, 1992). Para sahibi olmasından dolayı
kişinin kendini yetenekli ve başarılı olması olarak görmesinin (Rose ve Orr, 2007)
materyalist

eğilimleri

bağlamında

kişinin

mutluluğuna

pozitif

etki

edeceği

düşünülmektedir. Böylece paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile
materyalist eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif ilişki olduğu öngörülmektedir.
H1f: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Tüketiciler ürün veya hizmet satın alırken bir satın alma karar süreci
yaşamaktadırlar. Bu satın alma karar sürecinde ürün veya hizmetin faydaları
değerlendirilmektedir. Ürün veya hizmetin faydalarını fonksiyonel ve psikolojik
faydaları olarak ikiye ayırabiliriz. Ürün veya hizmetin psikolojik faydalarına ise statü
kazanımını örnek gösterebiliriz. Tüketiciler özellikle materyalist olanlar satın alma
kararlarında tercihini kendilerine statü kazanımı sağlayacak ürün veya hizmet
yönünde yapma eğilimindedirler. Bu yaklaşımda para onlar için bir statü kaynağıdır
(Richins, 1987). Ayrıca materyalist tüketiciler sahip oldukları ürünlerin kendi
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statülerini ortaya koyduğunu düşünmektedirler. Bütün bu döngü kendilerini toplum
içerisinde etraflarındaki bireylere hayranlık uyandıran bir kişi olarak tanıtma çabası
içindir. Özetle paranın statü kaynağı olarak algılanması ile materyalist eğilimlerin bir
yansıması olan statü sahibi olmanın başarı göstergesi olarak görülmesinden
hareketle paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist eğilimlerin
başarı boyutu arasında pozitif ilişki olduğu öngörülmektedir.
H1g: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Literatürde bireylerin parayı statü kaynağı olarak görmeleri ve materyalist
eğilimleri bağlamında sahip oldukları materyalleri yaşam amaçlarının ana gayesi
olarak görmeleri arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik çalışma tespit edilememiştir.
Parayı statü kaynağı olarak görme, materyalist bireylerin sahip olduğu eğilimlere
örnek gösterilebilir. Ayrıca materyalist bireylerin para, eşya gibi sahip oldukları
materyallere yaşamlarında fazla değer vermeleri toplum içinde statü sahibi olmak
istemeleriyle ilişkilendirilebilir. Böylece paranın algılanan sembolik değerinin statü
boyutu ile materyalist eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif ilişki olduğu
öngörülmektedir.
H1h: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Literatür taraması neticesinde paranın birey tarafından bir statü kaynağı
olarak algılanması ile materyalist bireylerin sahip oldukları materyalleri mutluluk
kaynağı olarak görme eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir çalışma tespit
edilmemiştir. Ancak para sahibi olmanın toplum içerisinde bireylere statü kazandırdığı
göz önünde bulundurulduğunda (James ve Jones, 2001) ve materyalist kimseler için
toplum içerisinde statü sahibi olmanın memnuniyet verici bir durum olarak algılandığı
(Wong, 1997) dikkate alındığında, paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu
ile materyalist eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif ilişki olduğu öngörülebilir.
H1i: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Paranın, bireyin belirsiz olan geleceğine yönelik bir güvence olarak
algılanması (Rose ve olduklarını başarısının bir göstergesi olarak algılaması (Richins,
2004) arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik bir araştırmaya literatür taramasında
rastlanılmamıştır. Fakat bireyin sahip olduğu para ya da para aracılığıyla elde ettiği
varlıkları geleceğine yönelik kaygılarını azaltan bir güvence olarak görmesi olağan bir
durumdur. Bireyin parayı güvence olarak algılaması, gelecekte karşılaşabileceği
zorlukların maddi anlamda üstesinden gelebileceğini düşünmesine yol açmaktadır.
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Maddi anlamda zorlukların üstesinden gelmek ise bu bağlamda başarıyı temsil
etmektedir. Bu yaklaşım doğrultusunda paranın algılanan sembolik değerinin
güvence boyutu ile materyalist eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif ilişki olduğu
öngörülmektedir.
H1j: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Paranın bireyler tarafından sembolik olarak bir güvence kaynağı olarak
algılamasının bireylerin materyalist eğilimleri kapsamında parayı yaşam felsefelerinin
merkezinde tutma davranışları ile ilişkisini incelemeye yönelik araştırmaya literatür
taraması sürecinde rastlanılmamıştır. Ayrıca bireylerin parayı yaşam felsefelerinin
merkezlerinde tutmalarının, parayı belirsiz Orr, 2007) ile materyalist eğilimler
çerçevesinde bireyin para aracılığıyla sahip geleceklerine karşılık bir güvence
kaynağı olarak algılamalarından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Böylece
araştırma modeli çerçevesinde, paranın algılanan sembolik değerinin güvence
boyutunun materyalist eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu ile pozitif ilişki içinde olduğu
öngörülmektedir.
H1k: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
Para sahibi olan bireyler belirsiz olan geleceklerine yönelik parayı bir
güvence kaynağı olarak görmektedirler (Tang, 2010). Bu yaklaşım bireylerin
geleceğe daha olumlu bakmalarına ve yaşamlarında daha mutlu olabilmelerine imkan
sunabilmektedir. Bireylerin yaşama ve geleceğe bakış açıları üzerinde materyalist
eğilimlerinin de önemli bir etkisi vardır. Materyalist eğilimlerin bireyler üzerinde
mutluluğa materyaller vasıtası ile ulaşma arzusu meydana getirdiği ayrıca materyalist
eğilimler ile mutluluk arasında negatif bir ilişki olduğu bilinmektedir (Swinyard vd.,
2001). Paranın bireyler tarafından bir güvence olarak algılanması, o bireylerin
materyalist eğilimler gibi sahip oldukları eğilimler bağlamında farklılaşabilen yaşam
memnuniyetleri ve mutlulukları üzerinde pozitif yönde etkili olabilmektedir. Böylece
araştırma modeli kapsamında paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu
ile

materyalist

eğilimlerin

mutluluk

boyutu

arasında

pozitif

ilişki

olduğu

öngörülmektedir.
H1m: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
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2.4. Evren ve Örneklem
Eskişehir il merkezinde ikamet eden 18 yaş ve üzeri bireyler

araştırmanın

evrenini oluşturmaktadır. Bu araştırmada kolayda örnekleme yöntemi uygulanmıştır.
Araştırma için veri toplama sürecinde toplam 600 anket uygulanmış ve 10 adet anket
formunda eksiklikler, hatalar tespit edildiğinden dolayı 590 adet anket formundan
elde edilen veriler üzerinden değerlendirme yapılabilmiştir.

2.5. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Veri toplama yöntemi olarak anket uygulanmıştır. Araştırmanın verileri anket
formu aracılığıyla ve bırak-al yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu toplam 2
bölümden ve 28 ifadeden oluşmaktadır. Birinci bölümde Rose ve Orr (2007)
tarafından geliştirilmiş olan ve toplam 19 ifadeden oluşan “Paranın Algılanan
Sembolik Değeri” ölçeği ve Richins (2004) tarafından geliştirilmiş olan ve toplam 9
ifadeden oluşan “Materyalist Eğilimle ölçeği yer almaktadır. İkinci bölümde ise
katılımcıların

demografik

özelliklerini

tespit

etmeye

yönelik

5

adet

soru

bulunmaktadır. Anket üzerindeki ölçek ifadelerine katılım düzeyi; “Kesinlikle
Katılıyorum, Katılıyorum, Ne Katılıyorum ne de Katılmıyorum, Katılmıyorum,
Kesinlikle Katılmıyorum” şeklinde 5’li Likert derecelendirmesi ile sayısallaştırılmıştır.
Ölçeklerin içsel geçerliliğinin sağlanması bakımından uzman görüşleri alınmış ve
tercüme-yeniden tercüme yöntemleri kullanılmış, ayrıca pilot anket uygulaması
vasıtasıyla ifadelerin son hali verilmiştir. Ölçek kapsamında bulunan ifadelerin
güvenilirliği Cronbach Alpha katsayısı aracılığıyla tespit edilmiştir.

2.6. Araştırmanın Kısıtları
1. Araştırma, zaman kısıtı ve örnekleme ulaşım zorluğundan dolayı kolayda
örneklem yöntemi kullanılarak Eskişehir il merkezinde ikamet eden bireyleri
kapsamaktadır.

Bu

sebepten

dolayı

araştırma

sonuçlarının

tüm

bireylere

genellenmesi mümkün değildir.
2. Araştırma sonuçları, araştırma verilerinin toplanmış olduğu süreç (Şubat
2012-Mayıs 2012) ile kısıtlıdır.

485
3. BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellik

Frekans

Yüzde

306

48.1

284

51.9

Evli

251

42.5

Bekar

333

56.4

Dul

5

0.8

Boşanmış/Ayrı yaşayan

1

0.2

25 ve altı

295

50.0

26-35

59

10.0

36-45

55

9.3

46-55

94

15.9

56 ve üstü

87

14.7

İlköğretim

97

16.4

Ortaöğretim

105

17.8

Üniversite

348

59.0

Lisansüstü

40

6.8

750 TL ve altı

221

37.5

751 TL – 1500 TL

109

18.5

1501 TL – 2500 TL

141

23.9

2501 TL ve üzeri

119

20.2

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Medeni Hal

Yaş

Eğitim Düzeyi

Aylık Gelir

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların yarısının (%50) “25 ve altı” yaş
grubunda yer aldığı ve yine katılımcıların yarısından fazlasının (%59) “üniversite”
eğitim düzeyine sahip oldukları dikkat çekmektedir. Katılımcıların demografik
özelliklerinde dikkat çeken bu durum, verilerin Eskişehir’de ikamet eden bireylerden
elde edilmiş olması ayrıca bu bireylerin önemli bir kısmının üniversite öğrencilerinden
meydana geliyor olmasıyla ve araştırmada kolayda örnekleme yönteminin
uygulanmış olmasıyla açıklanabilir.
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Tablo 2: Ölçek İfadelerinin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

Paranın Algılanan Sembolik Değeri Ölçeği
*

Endişe
Ortalama
Para için oldukça endişelenirim.
3,49
Çoğu zaman parasal işler için kaygı duyarım.
3,58
Bütçemi denkleştirememek beni endişelendirir.
3,84
Birikimlerimin tamamını kaybetmekten korkarım.
3,73
Biriktirdiğim para asla yeterli değildir.
2,91
Statü
Başkalarını etkileyeceğini bildiğim eşyaları satın aldığımı
2,39
kabul etmeliyim.
Zaman zaman ihtiyacım olmadığı veya istemediğim halde
başkalarını etkilemek amacıyla bazı şeyler satın alırım.
2,02
Çevremdekileri etkilemek için hoş ürünlere sahip olurum.
2,32
Zaman zaman beni sevmelerini istediğim kişilerin
arkadaşlığını kazanmak için oldukça cömert olurum.
2,18
Başarı
Para başarının bir göstergesidir.
2,71
Bir başarı sembolü olarak paraya oldukça fazla değer
2,54
veririm.
Yüksek gelir yetenekli olmanın bir göstergesidir.
2,51
Para kişinin başarısını temsil eder.
2,63
Bir kişinin kazandığı paranın miktarının onun yeteneğiyle
ilişkili olduğuna inanırım.
2,58
Güvence
Para biriktirmek bana güven duygusu verir.
Gelecek adına para biriktirmek benim için çok önemlidir.
Gelecek için parasal planlama yapmak bana güven
duygusu sağlar.
Ne zaman sahip olduklarımın elimden çıkacağı ve paraya
ihtiyacım olacağından kesinlikle emin olmadığım için para
biriktirmeyi tercih ederim.
Aileme daha iyi bir gelecek sağlayabilecek kadar yeterli
birikimde bulunmak benim için çok önemlidir.
Başarı
Pahalı evleri, arabaları ve kıyafetleri olan insanlara
hayranlık duyarım.
Sahip olduklarım hayatımın ne kadar iyi olduğunu
gösterir.
İnsanları hayran bırakan şeylere sahip olmayı severim.

Standart
Sapma
1,21
1,18
1,16
1,21
1,27
1,14

1,09
1,16
1,19
1,26
1,19
1,19
1,14
1,16

3,93
4,01
4,02

1,04
0,99
1,06

3,74

1,07

4,13

0,96

2,17

1,15

2,93

1,24

2,57

1,25
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Paranın Algılanan Sembolik Değeri Ölçeği
Standart
Merkeziyetçilik
Sahip olduğum şeylerle kıyaslandığında, hayatımı sade
yaşamaya çalışırım.
Sürekli bir şeyler satın almaktan keyif alırım.
Hayatımda birçok lüksün olması hoşuma gider.
Mutluluk
Arzu etmeme rağmen sahip olamadığım şeylere sahip
olsaydım yaşamım daha iyi olurdu.
Daha fazla şey alabilecek kadar param olsaydı daha
mutlu olurdum.
İstediğim her şeyi satın alabilecek kadar paramın
olmaması oldukça canımı sıkar.

*

Ortalama
3,20

Sapma
1,11

2,90
2,85

1,22
1,23

2,99

1,15

2,93

1,22

2,60

1,26

*(5 Kesinlikle Katılıyorum, ………….., 1 Kesinlikle Katılmıyorum)

Tablo 2’de “paranın algılanan sembolik değeri” ölçeği boyutlarından endişe
ve

güvence

boyutlarının

ortalamalarının,

statü

ve

başarı

boyutlarının

ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Yine Tablo 2’de “paranın
algılanan sembolik değeri” ölçeğinin güvence boyutunun en yüksek ortalamaya sahip
boyut olduğu, statü boyutunun ise en düşük ortalamaya sahip boyut olduğu
görülmektedir.
Bir diğer yandan Tablo 2’de “materyalist eğilimler” ölçeğinin boyutlarının
ortalamalarının büyükten küçüğe sırasıyla merkeziyetçilik, mutluluk ve başarı
şeklinde olduğu gözlemlenmektedir.
Tablo 3: Araştırma Modeline Göre Boyutlar Arasındaki Korelasyonlar
Materyalist
Eğilimler
Paranın Algılanan
Sembolik Değeri

0,503

Başarı

Merkeziyetçilik

**

Endişe

0,129

**

0,099

Statü

0,524

**

Başarı

0,425

**

Güvence

0,085

*p< ,05

**p< ,01

Mutluluk

*

*

0,207

**

0,334

**

0,300

**

0,217

**

0,412

**

0,125

**

0,043
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Tablo 3’de görüldüğü üzere katılımcıların paradan algıladıkları sembolik
değer ile sahip oldukları materyalist eğilimler arasında pozitif yönde bir korelasyon
bulunmaktadır (r= 0,503). Ve bu bilgiden hareketle araştırmanın ana hipotezi
desteklenmiştir. Ayrıca Tablo 3’de “paranın algılanan sembolik değeri” boyutları ile
“materyalist eğilimler” boyutları arasındaki ilişkilerin yönü ve şiddeti yer almaktadır.
Tablo 4: Araştırma Hipotezleri Analiz Sonuçları
H1: Paranın algılanan sembolik değeri ile materyalist eğilimler arasında
pozitif bir ilişki vardır.
H1a: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1b: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1c: Paranın algılanan sembolik değerinin endişe boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında negatif bir ilişki vardır.
H1d: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1e: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1f: Paranın algılanan sembolik değerinin başarı boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1g: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1h: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1i: Paranın algılanan sembolik değerinin statü boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1j: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1k: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin merkeziyetçilik boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1m: Paranın algılanan sembolik değerinin güvence boyutu ile materyalist
eğilimlerin mutluluk boyutu arasında pozitif bir ilişki vardır.

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklenmedi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklendi

Desteklenmedi

Desteklendi

Tablo 3’de yer alan bilgilerden hareketle oluşturulan Tablo 4’de, araştırma
hipotezlerinin sınanmalarına ilişkin sonuçlar yer almaktadır.
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Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerinin “paranın algılanan sembolik
değeri” ve “materyalist eğilimler” ölçekleri boyutlarının ifadelerine katılım düzeyleri
üzerinde farklılıklara sebep olup olmadıklarını tespit edebilmek amacıyla yapılmış
olan t-testi ve Scheffe testleri sonucunda; katılımcıların “paradan algıladıkları
sembolik değerler” üzerinde yaşlarının, eğitim düzeylerinin ve aylık gelirlerinin
farklılıklara sebep olabildiği tespit edilirken katılımcıların cinsiyetlerinin herhangi bir
farklılığa sebep olmadığı görülmüştür. Bir diğer yandan katılımcıların “materyalist
eğilimleri” üzerinde cinsiyetlerinin, yaşlarının, eğitim düzeylerinin ve aylık gelirlerinin
farklılıklara sebep olabildiği ortaya konmuştur.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Paranın algılanan sembolik değeri ile materyalist eğilimler arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç bireyin materyalistik
eğilimlerinin paraya yaşamında öncelik vermesinin (Richins ve Dawson, 1992) yanı
sıra bireyin paraya yaşamında farklı sembolik anlamlar yüklemesine de sebep
olabileceğini göstermektedir.
Paranın algılanan sembolik değerinin endişe alt boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı, merkeziyetçilik ve mutluluk alt boyutları arasında pozitif yönde
anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Durvasula ve Lysonski (2010)
tarafından yapılmış olan çalışmanın; kişinin materyalist eğilimlerinin, paraya yönelik
tutumlarının bir boyutu olan endişe boyutundan etkilendiği sonucunu destekler
niteliktedir. Bu bağlamda materyalist eğilimlerin, finansal (maddi) konularda psikolojik
olarak endişeye yol açtığı söylenebilir.
Paranın algılanan sembolik değerinin başarı ve statü alt boyutları ile
materyalist eğilimlerin başarı, merkeziyetçilik ve mutluluk alt boyutları arasında pozitif
yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bireylerin materyalistik eğilimlerinin parayı
statü edinim aracı olarak ve parayı başarı kaynağı olarak görmeleri üzerinde etkili
olduğu bilinmektedir (Richins, 1994; Holt, 1995; Tatzel, 2002). Bu bağlamda elde
edilen sonuç ile Richins (1994), Holt (1995) ve Tatzel (2002)’in araştırmaları
neticesinde elde ettikleri sonuçlar birbirini desteklemektedir. Ayrıca bireylerin
materyalist eğilimlerinin, yaşamlarında başarıyı ve statüyü finansal (maddi) edinimler
üzerinden değerlendirme eğilimine yol açtığı söylenebilir.
Paranın algılanan sembolik değerinin güvence alt boyutu ile materyalist
eğilimlerin başarı ve mutluluk alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
tespit edilirken paranın algılanan sembolik değerinin güvence alt boyutu ile
merkeziyetçilik alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Bu sonuçtan
hareketle bireyin materyalleri yaşam felsefesinin merkezinde konumlandırmasının
parayı yaşamında bir güvence kaynağı olarak görmesi üzerinde etkili olmadığı
söylenebilir. Ayrıca bireyin yaşamında sahip olduğu materyalleri başarısının bir
göstergesi olarak görmesi ve materyallerin kendisine mutluluk verdiğini
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düşünmesinin, parayı yaşamında bir güvence kaynağı olarak görmesi üzerinde etkili
olduğu söylenebilir.
Ayrıca bireylerin demografik özelliklerinin, paradan algıladıkları sembolik
değerler ve materyalist eğilimler gibi satın alma karar sürecinde etkili olan değer ve
eğilimleri üzerinde farklılıklara yol açabildiği göz önüne alındığında, pazarlama
profesyonellerinin hedef kitlelerinde yer alan potansiyel müşterileri hakkında daha
detaylı bilgi sahibi olmalarının pazarlama stratejilerinde daha başarılı olmalarını
sağlayabilir.
Bir diğer yandan bireyin zihninde paraya yüklemiş olduğu anlamlar ve
paranın kendisi için temsil ettiği değerler, bireyin materyalist olması, makyavelist
olması, realist olması gibi sahip olduğu eğilimler bağlamında şekil almaktadır
(Furnham, 1996). Bu çalışmada bireyin sahip olduğu materyalist eğilimler ile paradan
algıladığı sembolik değerler arasındaki ilişki incelenmiştir. Gelecekte yapılacak olan
çalışmalarda ise bireyin sahip olduğu diğer eğilimler ile paradan algıladığı sembolik
değerler ya da paraya yüklemiş olduğu anlamlar arasındaki ilişkinin araştırılması
literatürde ilgili yazına anlamlı bir katkı sağlayabilir.
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BİREYSEL KÜLTÜRÜN PAZARLAMA ETİĞİ ALGISI
ÜZERİNE ETKİSİ:
PAZARLAMA DERSİ ALAN VE ALMAYAN İŞLETME
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Arş. Gör. Murat Aktan
Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Sibel Aydoğan
Marmara Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışma bireysel kültürü tanımlayarak ve Türkiye’ye uyarlayarak, kültürün,
pazarlama derslerinin ve cinsiyetin pazarlama etiği algısı üzerindeki etkisini ortaya
koymayı amaçlamıştır. Pazarlama etik algısı ölçeğinin geliştirildiği bu araştırma
tasarım bakımından tanımsal ve yöntem olarak hem kalitatif hem de kantitatif
yöntemlerin kullanıldığı bir araştırmadır. Araştırmanın ana kütlesini Marmara
Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans ve lisansüstü seviyede eğitim görmüş veya
halen gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre bireysel kültürün
boyutları ile pazarlama etik algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Ayrıca, pazarlama dersinin pazarlama etik algısı üzerinde olumlu
veya olumsuz hiçbir bir etkiye sahip olmadığı da görülmüştür. Bu durum, pazarlama
derslerinin etik açısından yeterince etkin olmadığını ve öğrencilere etik kavramının
daha iyi seviyede verilmesi gerekliliğini göstermiştir. Araştırmada son olarak cinsiyete
göre etik algısı değerlendirilmiş erkeklerin kadınlara göre daha az etik olma
eğiliminde olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Bireysel Kültür, Pazarlama, Pazarlama Eğitimi,
Pazarlama Etiği, Algı, İşletme Bölümü
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INFLUENCE OF INDIVIDUAL CULTURE ON THE
PERCEPTION OF MARKETING ETHICS:
A RESEARCH ON MARKETING AND NONMARKETING
BUSINESS STUDENTS

ABSTRACT
By defining individual culture as well as adapting it to Turkey, this study aims
to explore the affects of individual culture, marketing education and gender on the
perception of marketing ethics. For the study both quantitative and qualitative tools
are utilized and an attempt made to develop a marketing ethics perception scale.
Population of the research comprises both graduates and current Bachelor’s Degree
students of Marmara University Business School. According to results, no statistically
significant relation has been found between individual cultural dimension and
marketing ethics perception. Besides, it is found that there is no significant influence
of marketing education on respondents’ marketing ethics perceptions. This might
indicate that marketing education is not so efficient with respect to ethics and
therefore, considering a more afffective marketing ethics education should be
considered. Finally, results show that male respondents tend to be less ethical than
female respondents.
Keywords: Culture, Individual Culture, Marketing, Marketing Education,
Marketing Ethics, Perception, Business Department
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1. PAZARLAMA ETİĞİ
Etik kavramı Yunanca “ethos” – “karakter” sözcüğünden türetilmiştir. Kırel’in
(2000) etik kavramı tanımı ise şu şekildedir. “Etik, insanların kurduğu bireysel ve
toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi-kötü
gibi ahlaki açıdan araştıran bir felsefe disiplinidir”. Sproul’a (1986) göre etik,
“yapmamız gereken ve iyi olan şeylerin değişmez ve evrensel standardıdır”. J. Rawls
(1971) is etiği, iyi, doğru ve güzel yaşamı belirlemeyi amaç edinen ahlaki kurallar
bilimi olarak tanımlamıştır.
Günümüz iş dünyasında pek çok insana ve işletmeye göre pazarlama; para
ve kar etmek anlamına gelmektedir. Fakat pazarlamanın asıl amacı sadece para
kazanmak değil, aynı zamanda topluma hizmet etmek de olmalıdır. Bu açıdan
bakıldığında işletmenin etik değerleri; “Bir işletmede belirli bir durumda iyi ya da
kötünün adil ya da haksız olanın ne olduğu hususunda çalışanlara yol gösteren
değerler ve ilkeler bütünüdür” (Kanke, 2007). Bir başka tanıma göre ise iş etiği; iş
ortamındaki doğru ve yanlışları bilmek ve her zaman doğru olanı yapmaktır
(Özgener, 2004).
Pazarlama etiği ise işletmenin sahip olduğu etik yaklaşımların pazarlama
stratejilerine uygulanması manasına gelmektedir. Pazarlama etiği; “pazarlama
kararları ve etkinlikleri ile ilgili ahlaki değerler, standartlar, davranış biçimleri ve
kuralların incelenmesidir” (Odabaşı ve Oyman, 2003). Süreç içinde ele alındığında
pazarlama etiği, üretim aşamasında kaliteyi, tüketicilere doğru mesaj vermeyi,
tutarlılığı ve faydalılığı, doğru dağıtımı ve ürünün doğru zamanda alıcıya teslimatını,
reklamlarda tüketiciyi aldatmamayı, rakiplerden etik dışı yollardan bilgi toplamamayı
vb. unsurları içermektedir. Araştırmanın uygulama kısmında, yukarıda belirtilen ve
benzeri unsurlar kullanılarak pazarlama etiği ölçeği tasarlanmıştır.

2. BİREYSEL KÜLTÜR VE PAZARLAMA ETİĞİ
Hofstede kültürü; “bir insan topluluğunun üyelerini diğerlerinden ayıran zihnin
kolektif programlanması” olarak ele almaktadır. Hofstede’ e göre birey, uyarıcıya
kendi iç programlamasına göre cevap vermektedir (Hofstede, 1976). Kültür öğrenme
sonucunda oluşmaktadır. Yani kalıtsal-genetik olarak değil, bireyin içinde bulunduğu
sosyal ortam ile etkileşimiyle gelişmektedir.
Ancak, günümüzde teknolojiyle beraber iletişimin yaygınlaşması ülkeler arası
sınırları kaldırmış bireyler mobil hale gelerek dünya vatandaşı haline gelmiştir.
Kültürler arası etkileşimin bu kadar yoğun olması benzer kültürel değerlerin, farklı
kültürlerde yaşayan bireyler tarafından sahiplenilmesine neden olmuştur. Benzer bir
şekilde, bireyler aynı kültürde yaşasalar bile sahip oldukları kültürel değerler
birbirlerinden farklı olabilmektedir (Brunton ve Eweje, 2010). Bu durum, kültürün
bireysel bazda değişebileceğini ve dolayısıyla kültürün bireysel olarak ele alınması
gerekliliğini doğurmuştur. Yoo ve Donthu (2002, 2011), bireysel kültürü Hofstede’in
çalışmalarını temel alarak beş boyut olarak tanımlamıştır. Bireysel kültürün boyutları
kısaca şu şekildedir:
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a. Bireyselcilik ve Toplumculuk: Bireysel olan kişiler çıkarlarını toplum
menfaatlerinin önünde tutmakta, toplumcu bireylerse ait oldukları toplumun
çıkarlarına daha fazla önem vermektedir.
b. Güç Aralığı: Güç aralığı, yüksek statüye sahip bireylerin düşük statüye
sahip bireylerle olan ilişkisiyle alakalıdır. Buna göre, güç aralığı yüksek olan bir birey,
kendisinden daha düşük statüde olan bireylerle diyaloğunda mesafeli olacaktır.
c. Erillik / Dişilik: Eril bireyler rekabetçi, hırslı, başarıyı önemseyen
bireylerdir. Dişilik özelliğine sahip olan bireyler için ise çevresiyle anlaşma ve uyum
gösterme daha önemlidir.
d. Belirsizlikten Kaçınma Haddi: Bu özellik, ekonomik kriz, risk, belirsizlik
gibi öngörülemeyen faktörlere bireyin nasıl tepki verdiğiyle alakalıdır.
e. Uzun ve Kısa Döneme Yönelme: Uzun döneme yönelik olan bireyler
uzun dönemli başarıya, mutluluğa doğru mücadele ederken kısa vadeli bazı
isteklerinden feragat ederler. Kısa döneme yönelik olan bireyler için kısa vadeli
mutluluk, anlık edinim ve kazançlar daha önemlidir.
Bireyin dış dünyayı nasıl algıladığı, çevresiyle olan ilişkileri, olaylara ve
kişilere olan tepkileri, bireyin sahip olduğu kültürel değerlere göre şekillenmektedir.
Buna göre, kültürel değerler bireyin hayatına ve verdiği kararlara yön veren en önemli
unsurlardan bir tanesidir. Benzer şekilde bireyin etik problemler karşısında nasıl
davranacağı ve nasıl kararlar vereceği bireyin sahip olduğu kültürel değerlerden
etkilenmektedir (Smith&Hume, 2005; Christie ve diğerleri, 2003, Yoo ve diğerleri,
2011; Yoo ve Donthu, 2002).Bu araştırma bu kapsamda, bireysel kültürün boyutlarını
ölçümleyerek etik algısıyla ilişkisini irdelemeye çalışacaktır.
3. PAZARLAMA ETİĞİ VE CİNSİYET
Bireysel kültürünün yanı sıra akademik yazın genelinde demografik
faktörlerin de bireylerin davranışlarını etkileyebileceği görülmektedir. Ancak,
cinsiyetin pazarlama etiğine etkisi konusunda akademik yazında bir görüş birliği
bulunmamaktadır.
Chanko ve Hunt’un(1985) pazarlama yöneticileri üzerinde yaptıkları
araştırmada kadın pazarlamacıların erkek meslektaşlarına göre etik sorunlara karşı
daha duyarlı oldukları görülmüştür. Benzer bir şekilde Amerikan firmalarında çalışan
yöneticiler üzerinde yapılan başka bir çalışmada, kadın yöneticilerin güvenli olmayan
ürünler konusunda erkeklere göre daha etik davrandıkları görülmüştür (Hoffman,
1990). Ancak, Fritzche (1988) erkekleri kadınlardan daha etik bulmuş, Levy (1985) ve
Serwinek (1992) ise cinsiyetin etik tutumlar üzerinde hiçbir etkisi olmadığın sonucunu
bulmuştur. Benzer şekilde, Akbaba ve Erenler’de (2011) turizm bölümü öğrencileri
arasında yaptıkları çalışmada cinsiyetin etik karar verme üzerinde önemli derecede
etkili olmadığını belirtmişlerdir.

497
Cinsiyet ve etik algısı arası ilişkide farklı görüşlerin olması bu çalışmada
konunun irdelenmesine sebep olmuş ve bu çalışmada pazarlama etiği kavramı ile
cinsiyet arasındaki ilişki irdelenmiştir.
4. EĞİTİM VE PAZARLAMA ETİĞİ
Eğitim ve etik davranış arası ilişki yapılan pek çok çalışma farklı sonuçlar
ortaya koymuştur. Serwinek (1992) araştırmasında eğitim ve etik algısı arasında
güçlü bir ilişki bulamamış, benzer şekilde, Munhall’da (1980) eğitim ve etik algısı
arasında zayıf bir ilişki bulmuştur. Kidwell ve diğerleri (1987), Dubinsky ve Ingram
(1984), Harris (1990)’da yaptıkları çalışmalarda pazarlama yöneticilerinin eğitim
seviyeleri ile etik algılarına yönelik tutum, görüş ve davranışları arasında anlamlı bir
ilişki bulamamışlardır.
Ancak, bazı araştırmalar etik yargılar ile eğitim arasında kuvvetli ilişkiler
saptamışlardır. Örneğin, Browning ve Zabriskie (1983)’ nin çalışmasının sonucu;
yüksek eğitimli satın alma müdürlerinin, hediye ve bazı uygunsuz ödemeleri daha
düşük eğitim seviyesindeki müdürlere göre iş etiğine daha aykırı bir davranış olarak
değerlendirdiklerini göstermektedir. Buna karşın, akademik yazında bireylerin eğitim
seviyesi arttıkça daha az etik davranabileceği de görülmektedir (Merritt, 1991).
Nitekim, Güney ve Mandacı (2009), öğrenim düzeyinin artmasıyla bireylerin
Makyavelist tutumlarının artacağı ve etik davranma eğiliminin azalacağını
belirtmişlerdir. Bu araştırmada pazarlama dersi ve etik davranma eğilimi arasındaki
ilişkiyi inceleyecektir.
5. UYGULAMA: ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
5.1 Araştırmanın Amacı Ve Hipotezler
Bu çalışmada ilk olarak bireysel kültür ile pazarlama etiği algısı arasındaki
ilişki incelenecektir. Ancak, akademik yazına bakıldığında pazarlama etik algısını
başka faktörlerinde etkilediği görülmektedir. Özellikle, cinsiyet ve eğitim bu faktörlerin
başında gelmektedir. Bu çalışmada dolayısıyla, cinsiyetin ve pazarlama alanında
alınan eğitimlerin de pazarlama etiği algısı üzerindeki etkileri incelenecektir. Kısaca,
bu araştırma temelde 3 soruya cevap aramaktadır:
H1: Bireyin sahip olduğu kültürel değerler ile pazarlamadaki etik sorunlara
yaklaşım şekli arasında bir ilişki bulunmaktadır.
H2:Pazarlama etiği konusunda erkekler kadınlara göre daha az duyarlı
davranmaktadır.
H3: Pazarlama dersi alanlar pazarlama etiği konusunda daha duyarlı
davranmaktadır.
5.2 Değişkenler Ve Veri Toplama
Araştırmanın ilk değişkeni olan bireysel kültür CVSCALE kullanılarak
ölçümlenmiştir. 26 soru ve 5 boyuttan oluşan CVSCALE, Hofstede’in çalışmalarının
bireysel kültürü ölçecek şekilde revize edilmesiyle elde edilmiştir (Yoo ve diğerleri,
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2011; Yoo ve Donthu, 2002). Ölçekteki sorulardan (S1-S6) bireylerin ne kadar uzun
vadeli düşündüklerini; (S7-S12) bireylerin ne kadar bireysel veya toplumsalcı
olduğunu; (S13-S17) bireylerin belirsizlikten kaçınma haddini; (S18-S21) bireylerin ne
kadar erillik dişilik özellikleri gösterdiğini; (S22-S26) ise bireylerin ne kadar güç
seviyesine sahip olduğunu ölçmektedir. Ölçeğin tamamında, 5’li Likert tipi ölçek
kullanılmıştır.
Araştırmanın diğer değişkeni olan etik algısı ölçeği senaryo yöntemi
kullanılarak geliştirilmiştir. Senaryoların hazırlanmasında Vitell ve diğerleri (1993),
Harris (1990), Okleshen ve Hoyt (1996) ve Merritt (1991) ‘in çalışmalarından
faydalanılmıştır.
Vitell ve diğerleri (1993), Amerikan Pazarlama Derneği (AMA)’nin etik
kodlarından yola çıkarak pazarlama normları ölçeğini geliştirmişlerdir. Pazarlama
normları ölçeği, AMA üyesi profesyoneller üzerinde yapılan bir çalışmayla
geliştirilmiş, dolayısıyla, pazarlamanın pratik uygulamalarına hakim olmayan
öğrenciler tarafından anlaşılmasında problemler olacağı düşünülmektedir. Harris
(1990), şirket çalışanlarının cinsiyet, eğitim ve deneyim seviyesine göre etik algılarını
senaryo yöntemiyle incelemiş; Okleshen ve Hoyt (1996) da aynı senaryoları
kullanarak Amerikan ve Yeni Zelandalı öğrencilerin etik algılarını karşılaştırmıştır.
Merritt (1991)’de benzer bir şekilde 8 farklı senaryo kullanarak pazarlama etiğini
ölçümlemeye çalışmıştır. Bu çalışmada, kullanılan senaryoların geliştirilmesinde
senaryoların öğrenciler ve profesyoneller tarafından anlaşılır olmasına özen
gösterilmiş ve 5 öğrenci, 5 profesyonel ile senaryolar hakkında mülakat yapılarak
gerekli görülen düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmada kullanılan değişkenler ve
ölçekler çalışmanın sonunda bulunmaktadır (Ek. Anket Formu).
Kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiş olan araştırma örneklemi
Marmara Üniversitesi’nden mezun olmuş veya eğitimine devam işletme lisans ve
yüksek lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak Online
anket ve yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi 384 kişiden
oluşmaktadır.

5.3 Verilerin Analizi Ve Bulgular
Araştırmaya katılanların 170’i erkekler 214’ü ise kadınlardan oluşmaktadır.
Katılımcı erkeklerden 84, kadınlardan ise 114 kişi pazarlama dersi almış, örneklemi
oluşturan diğer 186 kişi ise pazarlama dersi almadıklarını ifade etmiştir. Pazarlama
dersinin çoğunlukla lisans seviyesinde alındığı araştırmada, hem lisans hem de
lisansüstü seviyede pazarlama dersi alanlar en ufak grubu oluşturmaktadır (Tablo
1).Araştırmada CVSCALE ölçeğinin ve pazarlama etiği ölçeğinin yapısal geçerlilikleri
faktör analiziyle test edilmiştir. Faktör analizleri yapılırken principal component
analizindeki varimax seçeneği kullanılmış ve faktör yükleri 0,5 altında olan sorular
analiz dışında tutulmuştur.
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Tablo 1: Demografik Veriler

Pazarlama Dersi Almak
Evet
Erkek

84

86

Toplam
170

Kadın
Toplam

114
188

100
186

214
384

Lisans
Erkek
Kadın

38
58

Lisans
Üstü
28
34

Toplam

96

62

Hayır

Lisans ve
Lisans Üstü
18
22

Toplam

40

198

84
114

CVSCALE ölçeğinin Bartlett testi sonuçlarında p değeri Sig.0,000 olarak
hesaplanmış ve Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,814 çıkmıştır. Bu iki sonuç, faktör
analizinin yapılması için gerekli olan iki ön koşulun sağlandığını göstermektedir.
Analiz sırasında, 16.soru faktör yükü 0,5’den az olduğu için analizden çıkarılmış ve
toplamda 25 soru 6 faktör olarak gösterilmiştir. Ancak, iki faktörün güvenilirlik seviyesi
0,60’ın altında kaldığı için ölçekten çıkartılmıştır. Bu iki faktörün her biri üçer soru
olacak şekilde CVSCALE ölçeğinde bulunan uzun vadeli yönelim faktörünü (S1-S6)
oluşturmaktadır. Dolayısıyla, CVSCALE ölçeği, tek boyutu ve 16. sorusu haricinde,
Türkiye ile tamamen uyumlu bir durum göstermektedir. Buna göre, CVSCALE ölçeği
Bireysellik/Toplumsalcılık, Belirsizlikten kaçınma haddi, Güç Seviyesi, Erillik/Dişilik
boyutlarından oluşmakta ve toplam varyansın 61,297%’sini açıklamaktadır. Faktör
analizi sonuçları, faktörlerin güvenilirlikleri ve faktörleri oluşturan sorular Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2. CVSCALE
Faktörün İsmi

Faktörü Oluşturan
Sorular

Bireyselcilik/

Açıklanan
Varyans

Özdeğer

Oranı

Cronbach
Alpha

7,8,9,10,11,12

21,054%

4,211

0,857

13,14,15,17

17,270%

3,454

0,843

Güç Seviyesi

22, 23, 24, 25, 26

13,684 %

2,773

0,808

Erillik/Dişilik

18, 19, 20, 21

9,289 %

1,858

0,817

Toplumsalcılık
Belirsizlikten
Kaçınma Haddi
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Etik ölçeğine yapılan faktör analizinde Bartlett testi sonucunda p değeri
Sig.0,000, KMO değeri ise 0,860 olarak çıkmıştır. Bu iki sonuç, etik ölçeğinin de
faktör analizi yapmaya uygun veri özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Analiz
sürecinde, faktör yükleri 0,5’in altında kalan C11 ve C14 nolu sorular analizden
çıkarılmış, etik ölçeği 3 ana faktör altında toplanmıştır. Ancak, C1,C2,C3,C4 nolu
sorulardan oluşturan faktörün, güvenilirlik seviyesi 0,70’den daha düşük bir değer
aldığı için ölçekten çıkartılmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle, etik ölçeği iki boyuttan
ve dokuz sorudan oluşmuş ve toplam varyansın 50,752%’sini açıklamıştır. Faktörlerin
belirlenmesiyle, faktörlerin isimlendirilmesi de gerekmektedir. Etik ölçeğinin boyutları
isimlendirilirken faktörü oluşturan soruların ortak özellikleri düşünülmüştür. İlk faktörü
oluşturan soruların insanlara verilen değer ile alakalı olduğu düşünüldüğü için bu
faktöre Hümanizm/Antihümanizm adı verilmiştir. İkinci faktörü oluşturan sorular ise
tüketiciye baskı, rakip firma çalışanını transfer gibi agresif ve saldırgan içerikli
senaryolardan oluştuğu için bu faktör saldırganlık/barışçıllık olarak isimlendirilmiştir.
Her iki faktörde de ortalamanın yüksek çıkması antihümanizm, saldırganlık gibi
negatif bir durumu temsil etmektedir. Etik ölçeğinin faktör analizine ilişkin sonuçlar ve
faktörlerin güvenilirliği Tablo 3’de gösterilmiştir

Tablo 3. Etik Ölçeği
Faktörü
Faktörün İsmi

Oluşturan
Sorular

Hümanizm/
Anti-hümanizm
Saldırganlık /
Barışçıllık

Açıklanan
Varyans Oranı

Özdeğer

Cronbach
Alpha

5,7,8,9,12

36,387%

4,126

0,810

6,10,13,15,

14,635%

1,396

0,734

H1 hipotezinin testi: Bireylerin sahip oldukları kültürel değerler ile
pazarlama etiğine yaklaşımları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle test edilmiştir.
Bu aşamada, ölçekleri oluşturan faktörlerin değeri, faktörleri oluşturan soruların
aritmetik ortalamasıyla hesaplanmıştır. Ayrıca, saldırganlık &barışçıllık, hümanizm &
antihümanizm faktörlerinin ortalaması da alınmış ve genel etik algısı hesaplanmıştır.
Korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’de görülmektedir. Çokluk ve diğerleri (2012),
0,70 ve üstü değere sahip olan korelasyonun yüksek, 0,30-0,69 değerleri arasındaki
değerlerin orta, 0,30’dan daha az olan değerlerin ise düşük korelasyona sahip
olduğunu belirtmiştir. Bu bakımdan, bu çalışmada bireysel kültürün alt boyutlarıyla
pazarlama etiğine yaklaşım şekli arasında istatistiksel olarak güçlü bir ilişki
çıkmamıştır.
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Tablo 4. Etik Bireysel Kültür Arası Korelasyonu
Saldırganlık

Hümanizm &

Genel Etik

&Barışçıllık

Antihümanizm

Algısı

-,099

-,149

**

-,154

**

Bireyselcilik /

PearsonCorrelation

Toplumculuk

Sig. (2 tailed)

,002

054

Belirsizlikten

PearsonCorrelation

-,083

-,173

Kaçınma

Sig. (2 tailed)

,106

Güç

PearsonCorrelation

,223

Seviyesi

Sig. (2 tailed)

,000

Erillik /

PearsonCorrelation

,171

,279

,257

Dişilik

Sig. (2 tailed)

,000

,001

,000

,003
**

**

-,145

,001

**

,004

**

**

326

,315

,000

**

,000

**

**

H2 hipotezinin testi: Erkek ve kadınların pazarlama etiğine yaklaşımları
arası farklılığın olup olmadığı t-test ile incelenmiş, analiz sonuçlarında erkeklerin
antihümanizm, saldırganlık boyutları ve genel etik algısında kadınlara göre daha
yüksek bir aritmetik ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Buna göre, H2 hipotezi
kabul edilmiş erkeklerin 0,05 anlamlılık düzeyinde kadınlara göre daha az etik eğilime
sahip olduğu kabul edilmiştir.
Tablo 5: T-Test Sonuçları
Cinsiyet
Antihümanizm
Saldırganlık
Genel Etik

N





Erkek

170

2,7

1,45

Kadın

214

2,16

1,17

Erkek

170

3,82

1,48

Kadın

214

3,43

1,53

Erkek

170

3,26

1,24

Kadın

214

2,8

1,17

Levene’s

İki kuyruklu itest

Testi

sonuçları

F
Antihümanizm
Saldırganlık
Genel Etik

Varyanslar Homojen

13,54

Varyanslar Homojen Değil
Varyanslar Homojen

0,008

Varyanslar Homojen Değil
Varyanslar Homojen
Varyanslar Homojen Değil

0,558

Sig.

T

Df

Sig.
(2tailed)

0 4,034

382

0

3,939

322,72

0

0,927 2,535

382

0

2,545

367,69

0,12

0,455 3,775

382

0,011

3,749

352,11

0

H3 hipotezinin testi: Pazarlama dersi alanlar, pazarlama dersi almayanlara
oranla etik senaryosu sorularında daha az bir aritmetik ortalamaya sahip olmuştur.
Ancak, t-test sonuçları incelendiğinde pazarlama dersi alan ve almayanlar arasında
anlamlı bir fark ortaya çıkmamıştır. Bu durum pazarlama dersinin öğrencileri pazarlama
etiği konusunda eğitmekte yeterli seviyede etkin olmadığını göstermektedir.

502
Tablo 6: T-Test Sonuçları
Pazarlama Dersi

N





Evet

198

2,33

1,26

Hayır

186

2,48

1,39

Evet

198

3,47

1,42

Hayır

186

3,75

1,61

Evet

198

2,90

1,15

Hayır

186

3,12

1,29

Almış Olmak
Antihümanizm
Saldırganlık
Genel Etik

Antihümanizm
Saldırganlık
Genel Etik

Varyanslar Homojen

Levene’s

İki kuyruklu itest

Testi

sonuçları

Sig.

T

Df

2,1

0,148

1,13

382,00

0,26

1,12

372,32

0,26

1,82

382,00

0,07

1,81

369,71

0,07

1,74

382,00

0,08

1,74

369,94

0,08

Varyanslar Homojen Değil
Varyanslar Homojen

4

0,046

Varyanslar Homojen Değil
Varyanslar Homojen
Varyanslar Homojen Değil

Sig.

F

3,38

0,67

(2tailed)

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre, hem etik algısı ölçeği, hem de bireysel kültür
ölçeği geçerli ve güvenilir ölçeklerdir. Yabancı yazında kültür ve etik algısı arasında
ilişki olduğu görülse de, Türkiye’ de bireysel kültürün boyutları ile pazarlama etik
algısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yapılan bu
çalışmanın öncü bir çalışma olmasından dolayı bu durum, araştırmacılara konunun
Türkiye’de daha fazla araştırılması gerektiğini düşündürmektedir.
Araştırmada ayrıca, pazarlama dersinin pazarlama etik algısı üzerinde
olumlu veya olumsuz hiçbir bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Bu durum,
üniversitelerde verilen pazarlama derslerinin öğrencileri etik konusunda yeterli
seviyede bilinçlendiremediği ve geliştiremediği manasına gelmektedir.
Akademik yazın incelendiğinde demografik faktörlerin bireylerin etik algısını
etkilediği görülmektedir. Bu çalışmada da cinsiyetin etik algısı için belirleyici bir özellik
gösterdiği görülmüş, erkeklerin kadınlara göre daha az etik eğilime sahip oldukları
ortaya çıkmıştır.
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GENÇ TÜKETİCİLERİN YEREL-KÜRESEL
ÜRÜN DEĞERLENDİRMELERİ VE TERCİHLERİ

Yrd. Doç. Dr. Tuğba Örten Tuğrul
İzmir Ekonomi Üniversitesi
tugba.tugrul@ieu.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı genç tüketicilerin İngilizce diline maruz kalma/kullanma
seviyelerinin yerel-küresel kimlikleri üzerindeki,

baskın yerel-küresel tüketici

kimliklerinin de yerel ve küresel ürünler ile ilgili kalite algıları, prestij algıları ve satın
alma eğilimleri üzerindeki etkilerini anlamaktır. Genç tüketicileri hedefleyen araştırma
204

üniversite

öğrencisine

uygulanan

anketler

yoluyla

gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın bulguları, genç tüketicilerin İngilizce diline maruz kalma/kullanma
seviyelerinin yükseldikçe küresel kimliklerinin öne çıktığını göstermiştir. Bununla
birlikte, küresel kimlikleri öne çıkan tüketiciler küresel olarak konumlandırılan ürünleri
yerel olarak konumlandırılan ürünlere göre daha kaliteli ve prestijli algılamakta ve bu
ürünleri tercih etmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Kimlik, İngilizce, ürün kalitesi, prestij, satın alma eğilimi
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LOCAL-GLOBAL PRODUCT EVALUATIONS AND
PREFERENCES OF YOUNG CONSUMERS
ABSTRACT
This study aims to understand the impacts of the level of English language
usage/exposure of young consumers on their local-global identities, as well as
impacts of the dominant local-global identities on consumers’ local and global product
quality and prestige perceptions, and purchase intentions. This research, aiming
young consumers, is based on conducted surveys with 204 university students.
Research findings demonstrate that as the level of young consumers’ English
language usage/exposure increase, their global identities become more accessible
and salient. Besides, consumers with prominent global identities perceive globally
positioned products as having more quality and prestige than locally positioned
products and they also prefer these products over others.
Keywords: Identity, English, product quality, prestige, purchase intention
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GİRİŞ
Küreselleşen

dünyada,

ülkeler

arasındaki

ulaşımın,

ticaretin,

bilgi

paylaşımının ve iletişimin artması sonucu yerel kültürler arasındaki farklılıklar yerini
benzerliklere bırakmaya başlamıştır (Cleveland ve Laroche, 2007: 249).

“Dünya

kültürü” olarak da adlandırılan bu oluşum, tüketicilerin tutumlarını, kimliklerini, yaşam
biçimlerini ve bilhassa tüketim davranışlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Yapılan
çalışmalar, günümüz tüketicilerinin hem yerel hem de küresel kimliklere sahip
olduklarını, ve bu kimliklerden güçlü olanın tüketicilerin yerel-küresel ürünlere karşı
genel tutumlarını ve satın alma eğilimlerini etkilediğini göstermiştir (Arnett, 2002: 777;
Zhang ve Khare, 2009: 528). Ayrıca, gerek pazarlama gerekse işletme literatüründe
gençler sergiledikleri benzer tüketim alışkanlıkları ile küresel tüketim kültürünün önde
gelen temsilcileri olarak değerlendirilmektedir (Kjeldgaard ve Askegaard, 2006: 231).
Diğer taraftan, yine ilgili literatürde, İngilizce diline maruz kalmanın/kullanmanın, Batılı
ülkelerden tüm dünyaya yayılan bu kültüre uyum sağlamada önemli bir etken olduğu
belirtilmiştir (Cleveland ve Laroche, 2007: 252). Günümüzün zorlu küresel rekabet
koşullarında, ülkemizin kalkınmasını ve gelişmesini sağlayacak olan donanımlı insan
gücünün yetiştirilmesini hedef alan İngilizce dilinde eğitim, yerel kültürümüz yerine
dünya kültürünü öne çıkaran tüketici tercihlerine katkıda bulunabilir. Bu da, yerel
ürünlerin ve markaların küreseller karşısındaki rekabet gücünü azaltabilir, ve hatta
uzun vadede kültürel değerlerimizin etkili bir rekabet aracı olarak kullanılmasını
zorlaştırabilir.
Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı genç tüketicilerin yerel-küresel kimlikleri,
İngilizce diline maruz kalma/kullanma seviyeleri, yerel-küresel ürün kalite algıları,
prestij algıları ve satın alma eğilimleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Literatür Taraması
Küresel markalarda, genellikle farklı ülkelerde aynı marka ikonlarının (isim,
logo, ambalaj vs.) kullanıldığı, ana merkezden koordine edilen ve çoğunlukla ülkelere
veya kültürlere göre farklılık göstermeyen pazarlama stratejilerinin uygulandığı, ve
yazılı/sözlü iletişimde İngilizce kelimeler tercih edildiği görülmektedir (Alden vd.,
1999: 77; Steenkamp vd., 2003: 53: Schuiling ve Kapferer, 2004:98). Günümüzün
çok uluslu şirketlerinin egemen olduğu pazar piyasasında, tüketicilerin küresel
ürünleri ve markaları yerel ürünlere ve markalara tercih etme nedenlerinin
anlaşılması çok büyük önem taşımaktadır (Batra vd., 2000: 83; Steenkamp vd., 2003:
54). Bu alanda yapılan araştırmalar, tüketicilerin küresel markalara olan eğilimlerinin
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sebepleri arasında algılanan ürün kalitesi ve prestiji, tüketici yerel-küresel kimlikleri ve
İngilizce diline maruz kalma/kullanma seviyeleri üzerinde durmuştur.

Baskın Küresel-Yerel Tüketici Kimliğinin Etkisi
Küreselleşme küresel kültürel değerler ile yerel kültürel değerleri karşı
karşıya getirmiş ve bu da tüketicilerin hem küresel hem de yerel kimliklere sahip olma
eğilimini ortaya çıkarmıştır (Arnett, 2002: 777). Bu iki kültürlü kimlikler, tüketicilerin
yerel kültürel değerlerini kaybetmeden küresel tüketici kültürüne uyum sağlaması
yani yerel kimliklere ek olarak dünya kültürüne ait olma hissini veren ve küresel
kültürün parçası olan olayların, deneyimlerin, modellerin ve bilgilerin farkındalığını
içeren bir küresel kimlik oluşumu olarak tanımlanabilir (Arnett, 2002: 777; Cleveland
ve Laroche, 2007: 251).
Tüketici

davranışları

açısından,

tüketicilerin

öz-imajlarına

bir

dünya

vatandaşı, entelektüel ve çağdaş insan eklemelerini yapmak adına küresel markaları
tercih ettikleri düşünülebilir (Friedman, 1990: 227). Çoğu zaman ise, tüketiciler
kendilerini bir yerel-küresel kimlik karmaşası içinde hisseder ve bu yüzden de güçlü
olan ve daha kolay ulaşılabilen kimliğe yoğunlaşma eğilimi gösterirler (Arnett, 2002:
778). Bu baskın kimlik de tüketicilerin ürünlere karşı tutumlarını ve ürün tercihlerini
etkiler (Zhang ve Khare, 2009: 255). Örneğin, küresel kimliği öne çıkan tüketiciler bir
ürünün küresel versiyonunu yerel versiyonundan daha çekici olarak algılarlar ve bu
ürünleri tercih ederler. Buna karşılık, yerel kimliği küresele göre daha güçlü ve kolay
ulaşılabilir olan tüketiciler ise bir ürünün yerel versiyonuna karşı daha olumlu bir
tutum sergiler ve bu ürünleri küresellere tercih ederler.

Tüketicilerin Ürün Prestij Algılarının Etkisi
Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, yabancı ürünler yerel ürünlere kıyasla
daha az sayıda ve daha pahalı olduğu için daha yüksek statü ve prestij ile
ilişkilendirilirler (Batra vd., 2000: 85). Çünkü lüks ürünler gibi küresel marka tercihleri
herkesin sahip olamadığına sahip olma duygusu ile yakından bağlantılıdır (Bearden
ve Etzel, 1982: 184). Küresel markalar kalite ve statü algısına doğuran küresel bir
imaja sahiptir (Kapferer, 1997: 466). Tüketicilerin kalite ve algılanan değer
bakımından daha üstün olmadıkları durumlarda bile küresel imaja sahip olan
markaları yerellere tercih etmeleri, son dönemlerde şirketleri küresel markalar
yaratmaya itmiştir (Steenkamp vd., 2003: 53).
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Ayrıca,

reklamcılık alanında yaygın bir uygulama olan ünlü kullanımı ile

iletilmek istenilen mesajın veya anlamın dünyaca tanınan ünlülerden reklamlara ve
reklamlardan da markalara geçtiği “anlam transferi” sürecinde (McCracken, 1989:
311) bir markanın küresel imajının yaratılmasına veya pekiştirilmesine katkı
sağlanmaktadır. Benzer şekilde, Olimpiyat Oyunları ve Dünya Tenis Şampiyonası
gibi uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip olan etkinliklerin sahip olduğu prestijin
sponsorluk yoluyla küresel markalara aktarılması istenmektedir (Steenkamp vd.,
2003: 55). Sonuç olarak, yapılan çalışmalar küresel markaların güçlü semboller
olduklarını ve tüketicilerin bu sembolleri prestij, sosyal kabul edilirlik ve modernlik gibi
çeşitli sosyal ve kültürel anlamların temsilcileri olarak kullandıklarını (Zhou vd., 2008:
340) ve bu yüzden de küresel markaları yerellere tercih ettiklerini göstermiştir
(Steenkamp vd., 2003: 61).

Tüketicilerin Ürün Kalite Algılarının Etkisi
Her ne kadar küresel markalar yüksek prestiji ve statüyü temsil etseler de
kalite tüketiciler tarafından küresel markalarla daha çok ilişkilendirilir (Steenkamp vd.,
2003: 61). Tüketiciler marka ismini (Roa ve Monroe, 1989: 355) ve küresel marka
imajını birer kalite göstergesi olarak algılamaktadır (Kapferer, 1997: 466). Küresel
markalar arasındaki çetin rekabet savaşları markaların ürünlerini teknolojik
gelişmelerden faydalanarak yenilemelerine ve rakiplerine göre daha kaliteli ürünler
üretmelerine zorlamaktadır (Holt vd., 2004: 3). Kalite algısı tüketicilerin küresel
markaların sunduğu fonksiyonel ve pratik faydalara sahip olma arzusu ile
bağdaştırılan (Zhou vd., 2008: 340) ve küresel marka tercihlerinin altında yatan en
önemli unsurlardan bir tanesidir (Steenkamp vd., 2003: 55).

Tüketicilerin İngilizce Diline Maruz Kalma/Kullanma Seviyelerinin
Etkileri
Dil, temel bir iletişim aracı olmasının yanı sıra bir kültürün olmazsa olmaz bir
öğesidir (Alden vd., 1999: 77; Cleveland ve Laroche, 2007: 252). İngilizce dili esasen
Anglo-Amerikan kültürünün bir parçası olmasına rağmen günümüzde uluslararası
ticarette, kitle iletişim araçlarında ve İnternette kullanılan başlıca dil olması sebebiyle
birçok tüketici için modernliğin ve enternasyonalizmin simgesi haline gelmiştir (Alden
vd., 1999: 77). Uluslararası pazarlamacılar küresel reklamlarında benzer yaşam
biçimlerine ve değerlerine sahip olan tüketicilerden oluşan pazar bölümlerine hitap
etmek için ağırlıklı olarak İngilizce dilini kullanmaktadır (De Mooij, 2004: 9). Benzer
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şekilde, markalar küresel konumlandırma stratejilerinin bir parçası olarak sözlü
ve/veya yazılı iletişimde İngilizce kelimeleri kullanırken, yerel markalar marka
isimlerinde ve/veya reklamlarında yerel dile ve sembollere vurgu yaparlar (Alden vd.,
1999: 77). Çünkü İngilizce diline maruz kalmanın/kullanmanın tüketicilerin bu ortak
dünya kültürü özelliklerine sahip olması ve yerel kültürel özelliklerini giderek
kaybetmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir (Cleveland ve Laroche, 2007:
252).

Araştırmanın Yöntemi
Örneklem grubu İzmir ilinde yaşayan, İngilizce dilinde öğrenim gören ve
kolayda örnekleme yöntemiyle seçilen 204 İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisinden
oluşmaktadır. Örneklemin İngilizce diline maruz kalma etkisini daha iyi yansıtabilmesi
adına farklı sınıflardaki öğrencileri kapsayacak şekilde oluşturulmasına dikkat
edilmiştir.
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anketteki
soruların tamamı ilgili yazında yapılan çalışmalardan derlenmiştir. Anket formu üç
bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde,

bu alandaki öncül çalışmalardan

uyarlanarak hazırlanan (Steenkamp vd., 2003: 57; Zhang ve Khare, 2009: 527), bir
üreticinin küresel ve yerel olmak üzere 2 versiyonunu üretmeyi planladığı cep
bilgisayarı cihazı hakkında açıklayıcı bilgiler sunulmuştur (küresel ve yerel versiyon
farklılıkları vs.), ve katılımcılardan, bu bilgileri okuduktan sonra, cihazın her bir
versiyonu için kalite algısı ile ilgili 4 (Zhou vd., 2008: 345), prestij algısı ile ilgili 4
(Zhou vd., 2008: 345) ve satın alma eğilimi ile ilgili 1 (Steenkamp vd., 2003: 65)
ifadeye

ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Anket formunun ikinci

bölümünde, İngilizce diline maruz kalma/kullanma ile ilgili 8 yargıyı değerlendirmeleri
istenmiştir (Cleveland ve Laroche, 2007: 254). Son bölümde ise katılımcılardan yerelküresel kimlik ile ilgili 19 ifadeye ne derece katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir
(Zhang ve Khare, 2009: 534). Tüm ölçümler 7-li Likert ölçeğini kullanılarak
yapılmıştır.

Araştırmanın Bulguları
Anket 215 öğrenci tarafından yanıtlanmış, bunlardan 204’ü geçerli veri
sağlamıştır. Toplanan veriler SPSS 16.0 istatistiksel analiz yazılımı kullanılarak
incelenmiştir. İncelenen tüketici grubunda hemen hemen eşit oranda kadın (%46) ve
erkek (%54) öğrenci bulunmaktadır. Örneklemin %18 dördüncü sınıf, %32 üçüncü,
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%33 ikinci ve %17 birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşı 19-24
yaş aralığında değişmektedir ve ortalama katılımcı yaşı 21’dir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin %47’i İİBF, %30’u Mühendislik Fakültesinde ve %23 İletişim Fakültesinde
eğitim görmektedir.
Çalışmada öncelikle, katılımcıların yerel-küresel kimliklerinden hangisinin
daha baskın olduğu araştırılmıştır. Yerel-küresel kimlik ile ilgili ölçekteki 9 küresel ve
10 yerel kimlik ile ilgili ifadelerin ortalaması alınmıştır (Küresel = .67, Yerel = .74). Bu
ortalamalara dayanarak katılımcılardan yerel kimlik ortalaması küresel kimlik
ortalamasından yüksek olanlar yereller olarak, diğer taraftan küresel kimlik ortalaması
yerel kimlik ortalamasından yüksek olanlar küreseller olarak tanımlanmıştır. Böylece,
örneklem grubu ikiye ayrılmış ve bu gruplama bir nominal değişken olarak analizlerde
kullanılmıştır.
Daha sonra, tüketicilerin İngilizce diline maruz kalma/kullanma seviyelerinin
küresel-yerel kimlikleri üzerindeki etkisi Lojistik regresyon analizi kullanılarak
incelenmiştir. Elde edilen lojistik regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlı
2

olduğu gözlenmiştir, χ (1, N = 204) = 125.52, p < .00. Model tüketicilerin öne çıkan
2

2

kimliklerindeki değişimlerin %46 (Cox ve Snell R ) ile %61 (Nagelkerke R ) aralığını
açıklar, ve %81 oranında doğru sınıflama yapar.

Tablo 1’de gösterildiği üzere

İngilizce diline maruz kalma/kullanma seviyesi arttıkça tüketicilerde küresel
kimliklerinin öne çıkma eğilimi artmaktadır (B = 2.53, SE = .36, p < .00). Diğer bir
deyişle, İngilizce diline maruz kalma/kullanma seviyesi yüksek olan tüketicilerin düşük
olanlara oranlara baskın küresel kimliğe sahip olma üstünlüğü 12.59 kat daha
fazladır.
Tablo 1. Lojistik Regresyon Analizinin Sonuçları

a

Step 1

İng_Dili
Sabit Terim

B

S.E.

Wald

df

Sig

Exp(B)

2,533

,358

50,018

1

,000

12,592

10,962

1,597

47,114

1

,000

,000

a. Değişken(ler): Ingilizce diline maruz kalma/kullanma

Tüketicilerin yerel-küresel kimliklerinin yerel ve küresel ürün algıları ve satın
alma eğilimleri üzerindeki etkileri ise çok değişkenli varyans analizleri (MANOVA)
kullanılarak incelenmiştir. Yerel-küresel kimliğin tüketicilerin küresel ürün kalite algıları
(F(1, 202)= 71.51, p < .00), yerel ürün kalite algıları (F(1, 202)= 34.56, p < .00) ve her
iki bağımlı değişken (F(2, 201)= 69.38, p < .00; Wilks’ Lambda = .60, partial eta
squared = .40) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir.
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Tahmin edildiği gibi küreseller küresel ürünleri daha kaliteli (MKüresel-Küresel Ürün Kalite = 5.70,
MKüresel-Yerel Ürün Kalite = 4.22), ve yereller ise yerel ürünleri daha kaliteli algılarlar (MYerelYerel Ürün Kalite

= 4.99, MYerel-Küresel

Ürün Kalite

= 4.70). Bu dört ortalama Figür 1’de

gösterilmiştir.
Figür 1. Baskın Yerel-Küresel Tüketici Kimliklerinin Tüketicilerin Yerel ve Küresel
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Tüketicilerin yerel-küresel kimliklerinin küresel ürün prestij algıları (F(1,
202)= 54.80, p < .00), yerel ürün prestij algıları (F(1, 202)= 41.03, p < .00) ve her iki
bağımlı değişken (F(2, 201)= 64.21, p < .00; Wilks’ Lambda = .61, partial eta squared
= .39) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Tahmin
edildiği üzere küreseller küresel ürünleri daha prestijli (MKüresel-Küresel
MKüresel-Yerel

Ürün Prestij

Ürün Prestij

= 5.10,

= 3.61), ve yereller ise yerel ürünleri daha prestijli algılarlar

(MYerel-Yerel Ürün Prestij = 4.59, MYerel-Küresel Ürün Prestij = 4.17). Bu dört ortalama Figür 2’de
gösterilmiştir.
Figür 2. Baskın Yerel-Küresel Tüketici Kimliklerinin Tüketicilerin Yerel ve Küresel
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Tüketicilerin yerel-küresel kimliklerinin küresel ürün satın alma eğilimleri
(F(1, 202)= 16.15, p < .00), yerel ürün satın alma eğilimleri (F(1, 202)= 30.34, p < .00)
ve her iki bağımlı değişken (F(2, 201)= 27.45, p < .00; Wilks’ Lambda = .79, partial eta
squared = .22) üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir.
Beklendiği gibi satın almada küreseller küresel ürünleri yerellere (MKüresel-Küresel Ürün Satın
Alma Eğilimi

= 4.53, MKüresel-Yerel

Ürün Satın Alma Eğilimi

= 3.42), ve yereller ise yerel ürünleri

küresellere tercih ederler (MYerel-Yerel Ürün Satın Alma Eğilimi = 4.54, MYerel-Küresel Ürün Satın Alma Eğilimi
= 3.72). Bu dört ortalama Figür 3’de gösterilmiştir.

Figür 3. Baskın Yerel-küresel Tüketici Kimliklerinin Tüketicilerin Yerel ve Küresel
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, gerek ulusal gerekse uluslararası literetüre yerel-küresel ürün
değerlendirmeleri ve tüketici tercihleri bakımından önemli katkılar yapmaktadır.
Ayrıca, araştırma sonuçlarına dayanarak yerel işletmelere ürün konumlandırma
stratejilerinde yararlanabilecekleri bilgiler sunulmaktadır.
İngilizce dili bilimde egemen olan bir iletişim aracıdır (Cleveland ve Laroche,
2007: 252). Bilim ve teknoloji alanları dışında, küreselleşen dünyada çağdaş insanın
sahip olması gereken ve kendi dilini, tarihini ve sanatını farklı kültürlere aktarabilmek
için gerekli olan bir beceridir yabancı dil (Gedikoğlu, 2005: 79). Dünyanın farklı
ülkelerindeki yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle iletişim halinde olabilmesi,
ülkelerinin kalkınması ve küresel pazarlarda ihtiyaç duydukları rekabetçi iş gücünü
yetiştirebilmeleri için İngilizce dilinde eğitime ağırlık verdikleri gözlemlenmektedir.
Fakat bu çalışma, İngilizce dilinin küresel tüketici kültürüne uyum sağlamadaki ve
küresel tüketici kimliğini öne çıkarmadaki etkileri dikkate alındığında İngilizce dilinde
eğitimin tüketicilerin tercihlerinde küresel kültürün özelliklerine sahip olan ürünleri ve
markaları öne çıkarabileceğini göstermiştir. Çünkü araştırmanın bulguları İngilizce
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diline maruz kalma/kullanma seviyesi yükseldikçe tüketicilerin baskın küresel kimliğe
sahip olma olasılığının arttığını ortaya koymuştur.
Ayrıca, bu çalışma tüketici kimliklerinin tüketicilerin yerel-küresel ürünlere
karşı tutumlarını ve satın alma eğilimlerini etkilediğini ileri süren önceki çalışmaların
bulgularını destekleyerek ve de genişleterek tüketicilerin ürün kalite ve prestij
algılarını da önemli düzeyde etkilediğini göstermiştir. Araştırma sonuçları tüketicilerin,
özellikle bu çalışmada ele alınan genç tüketicilerin, küresel olarak konumlandırılan
ürünleri yerel olarak konumlandırılan ürünlere göre daha kaliteli ve daha prestijli
algıladıklarını ve bu ürünleri yerel ürünlere tercih ettiklerini göstermiştir. Dolayısıyla,
yerel markalara, küresel markalarla rekabet ederken tüketicilerine ürünlerinin “dünya
standartlarında” kaliteye ve kabul edilirliğe sahip olduğunu ima eden konumlandırma
stratejilerini uygulamaları önerilebilir (Alden vd., 1999: 85). Bu bağlamda, örneğin,
yerel markalar reklamlarında ihracat verilerini yayınlayabilir, yabancı tüketicilerin
kendi ürünlerini tükettiklerine dair görselleri kullanabilir, veya marka konumlandırma
stratejilerinde sosyal prestij sağlama unsuruna ve İngilizce diline daha fazla ağırlık
verebilirler.
Bu çalışmanın kısıtları genç tüketicilere yani üniversite öğrencilerine
odaklanmış olması, Türkçe dilinde eğitim gören üniversite öğrencilerini kapsamaması
ve örneklem sayısının 204 kişiden oluşmasıdır. Bu kısıtlar doğrultusunda yapılacak
yeni araştırmalar tüketicilerin yerel-küresel ürün değerlendirmeleri ve tercihleri
konusunda aydınlatıcı bilgiler sunabilir.
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ÖZET
Tüketiciler, zihinlerinde markanın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmekte,
marka ile ilgili çeşitli çağrışımlarda bulunmakta, marka ile ilgili algılarını ve
yorumlarını birleştirerek, marka hakkında bir imaj yaratmaktadırlar. Bu açıdan ele
alındığında, marka imajının da marka kişiliği gibi tüketicilerin marka tercihlerinde
belirleyici bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Çalışmanın amacı, tüketicilerin
marka tercihlerinde önemli olan marka imajının marka kişiliğine etkisini belirlemektir.
Gençlerin markayı diğer yaş gruplarından daha fazla kendilerini ifade etme
aracı olarak kullandığı varsayımından yola çıkarak, çalışmanın uygulaması gençler
üzerinde yapılmıştır. Marka kişiliği ve imajı, rekabet avantajı yaratan özgün araçlardır.
Çalışmada, öncelikle marka kişiliği, marka imajı kavramları açıklanmış, literatürde yer
alan benzer çalışmalar ve bu çalışmaların sonuçlarından bahsedilmiştir. Marka kişiliği
ve marka imajı ölçeklerinin boyutlarından oluşan anket formu genç tüketicilere
uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, marka imajı marka kişiliğini
etkilemektedir. Çalışmada elde edilen sonuçlar literatür taramasındaki destekler
niteliktedir. Gençler üzerinde marka imajı ve kişiliği etkileşimini inceleyen çok fazla
çalışma olmadığından, çalışma sonuçları literatüre farklı bir boyut kazandıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Marka, marka kişiliği, marka imajı
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BRAND PERSONALITY AND BRAND IMAGE
RELATIONSHIP:
AN APPLICATION ON YOUNGSTERS

ABSTRACT
The consumers create an image about the brands by evaluating the
strenghts and weaknesses; forming associations; combining their perceptions and
comments. In this respect, it is possible to say that brand image has a decisive role
on brand preferences of consumers, just as the brand personality factor does. Aim of
this study is to determine the effect of brand image on brand personality.
From the assumption that the youngsters use brands as a much strong
means to express themselves than other age groups, the application of the study was
conducted among youngsters. Brand image and brand personality are known to be
both original tools to create competitive advantage. First, concepts of brand
personality and brand image are explained, similar studies in the literature and the
results of these studies are discussed. Then, a questionnaire consisting of scales of
the dimensions of brand personality and brand image is applied to youngsters.
Results confirm that brand image effects the brand personality. In other words,
results of the study support the literature review. Because of the lack of many similiar
studies, this one will be a signicifant contribution to literature.
Key Words: Brand, brand personality, brand image youngsters.
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GİRİŞ
Günümüzde tüketiciler, sadece tüketmek ya da ihtiyaçlarını karşılamak için
satın alma gerçekleştirmemekte, satın aldıkları ürün veya hizmetler ile kendi
özellikleri arasında benzerlikler bulmaya çalışmaktadırlar. Satın aldıkları ürün veya
hizmetlere birtakım anlamlar yüklemekte ve bu anlamlarla kendilerini ifade
etmektedirler. İşletmeler, markaları, tüketicilerin kişiliklerini yansıtan ve anlatan birer
araç olarak kullanmaktadırlar. Bu bağlamda, son yıllarda marka kişiliği anahtar bir
kavram haline gelmiştir. İşletmeler, markalara kişilik özellikleri yükleyerek, rakiplerine
göre farklılık yaratıp, rekabetçi üstünlük sağlamaktadırlar.
İşletmeler hedef kitleleri ile uyumlu marka kişilikleri oluşturmalıdır. Böylece
daha etkin bir tutundurma sağlanacaktır. İşletmelerin oluşturduğu marka imajının
tüketiciler tarafından doğru algılanması işletmenin hedeflerine ulaşmasında büyük
önem taşımaktadır.
Çalışmanın temel konusunu, marka kişilik boyutlarının marka imajını nasıl
etkilediği oluşturmaktadır. Marka kişiliği ölçeğinde yer alan boyutların her birinin
marka imajı üzerindeki etkisi belirlenmektedir.
1. LİTERATÜRDE MARKA İMAJI VE MARKA KİŞİLİĞİ İLİŞKİSİ
Marka imajı kavramı ilk kez Gardner ve Levy (1955) tarafından kullanıldıktan
sonra, hedef pazara yönelik marka imajı iletişimi önemli bir pazarlama faaliyeti
olmuştur. Bununla birlikte marka imajı, 1980’lerden sonra tüketici davranışı
araştırmalarında ana kavramlardan biri olmuştur (Dobni ve Zinkhan, 1990).
Marka imajı kavramı pazarlama literatüründe yer aldığından beri yapılan
çalışmaların hedefleri doğrultusunda farklı şekillerde tanımlanmıştır. Kotler’a göre
(2002: 99) marka imajı “belirli bir marka hakkındaki inanışlar topluluğu” dur. Bir başka
çalışmaya göre marka imajı “bir marka hakkında tüketicinin zihninde tuttuğu marka
bağdaşımları tarafından yansıtılan algı topluluğu” dur. Marka bağdaşımları markanın
deneyimlerine dayalı olarak davranışlar, faydalar ve özellikler olarak tanımlanabilir
(Keller, 1993: 3). Han’a göre marka bağdaşımlarını güç, benzersizlik (uniquneness),
beklentiler, algılar, deneyimler ve değerlendirmeler olmak üzere 6 başlık altında
toplanabilir (2006: 83 – 84). Bu çağrışımlar her tüketici için farklı algı yaratmaktadır,
bu nedenle marka imajı tüketiciden tüketiciye farklılık göstermektedir (Hung, 2005:
239).
İmaj, belirli grupların marka tarafından ele alınan ürün, hizmet ve iletişimi
çözümleme şekilleridir. Kısacası imaj; marka adı, görsel semboller, özellikler, ürünler
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ya da hizmetler, reklamlar, sponsorluklar ve tutundurma faaliyetlerinin bir birleşimidir
(Kapferer, 2008: 174).
Aytuğ ve Özgüven’e göre marka imajının gelişmesi iki farklı görüşle
açıklanmaktadır. Her iki yaklaşımın da doğru ve yanlış yönleri olmakla birlikte marka
imajı hem ürün hem de kişisel niteliklerden etkilenir (2012: 30 – 31):
1. Marka imajının gelişmesi objeye bağlıdır. Bu görüşe göre tüketiciler
özellikleri ve fonksiyonları gelişmiş bir ürünü farklı geçmiş ve kişiliklerine rağmen
benzer şekilde işleyecek ve iyi ve kaliteli olarak değerlendirecektir.
2. Marka imajının gelişmesi tüketiciye bağlıdır.

Bu görüşe göre ise

tüketiciler ürün ve hizmetlerle farklı temas etmekte, seçici algılamakta ve kendi
geçmiş, deneyim ve kişiliklerine göre ürün ve hizmetleri farklı değerlendirmektedir.
Gul ve Jan’a göre ise (2010: 61) bir tüketici için marka imajı şeçici algılama, seçici
geri çağırma ve selective distortion ile filtrelerek kendi marka deneyimlerine göre
şekillenir.
Kapferer’a göre marka imajı araştırmaları belirli grupların bir ürünü, hizmeti,
markayı, politikacıyı, örgütü, firmayı ya da ülkeyi nasıl algıladıkları üzerine
yoğunlaşmaktadır(2008: 174). Genel olarak ele alındığında marka imajı tanımlarında
5 özelliğe vurgu yapılmaktadır: (1) bu olgunun atfedildiği isimler, (2) önerilen resmi
tanımlar, (3) önerilen marka imajı bileşenleri, (4) bunu ölçmek için kullanılan araçlar
ve (5) marka imajının kökeni, yaratılması, formülasyonu ve yönlendirilebilirliği
(manipulability).
Bhat ve Reddy (1998) saat, spor ayakkabı, kozmetik, saç kremi, dondurma
gibi farklı ürünleri ele alarak yaptıkları çalışmalarında marka imajını marka
fonksiyonelliği ve sembolik değer ile karşılaştırarak ele almış ve marka imajının
marka özelliklerine göre ölçülebileceğini öne sürmüştür. Bu özellikler sembolik prestij
(prestijli, farklı, heyecan verici, benzersiz, sofistike, etkileyici, şık ve alımlı,romantik,
başarılı ve zarif), sembolik kişilik (açıklama yapabilme, kalabalık içinde öne çıkma,
kişiliğini ortaya koyma, sembolik, statü sembolü, en iyi) ve fonksiyonellik (aklı
başında, pratik) olarak 3 ana başlık altında toplanmıştır.
Low ve Lamb (2000) ise marka bilinirliğinin marka çağrışımlarını etkilediğini
öne sürdükleri çalışmalarında hesap makinesi, şampuan gibi ürünleri ele alarak altı
marka imajı değişkenini “düşmanca / dostça, eski / modern, kullanışlı değil /
kullanışlı, sevilmeyen / popüler, nazik / sert ve doğal / yapay” olarak tanımlamıştır. Bu
çalışmayı temel alarak Cretu ve Brodie (2007) ürün olarak şampuanı ele almış ve
marka imajı ve firmanın ününün ürün ve hizmet kalitesi algısı, müşteri değeri ve
müşteri sadakatine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda marka imajı
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değişkenlerini “tanınmış ve prestijli, şık ve trendy, kalitesi için itibar yaratan, şık,
kullanışlı, doğal ve sofistike” olarak belirlemişlerdir.
Marka imajının uluslararası çok yönlülüğünü ve markanın küresel pazarlarda
nasıl algılandığını tanımlayan Hsieh (2002) otomobil pazarını ele almış ve 20 ülkede
70 büyükşehirde çalışmasını sürdürmüştür. Hsieh marka imajının otomobiller için 4
boyuttan oluştuğunu, bu boyutların (1) duyusal (heyecan verici, sürüşü eğlenceli, iyi
hızlanan, stil sahibi, sportif), (2) sembolik (lüks özelliklere sahip, prestijli), (3) faydacı
(son model, güvenilirlik, kazalarda güvenli), (4) ekonomik (iyi yakıt ekonomisi, iyi
satıcı servis) şeklinde sıralandığını belirtmiştir.
Erdil ve Başarır (2009) marka çağrışımlarının satın alma davranışı üzerine
etkisini inceledikleri çalışmalarında parfüm pazarını ele almış ve yapılan faktör analizi
sonucu marka imajı belirleyicilerini “marka iletişimi (isim, ambalaj, logo ve reklamlar),
hedef pazar – algı (dış pazara açılım, uluslararası pazar konumu, kimlerin kullandığı,
hangi modacıya ait olduğu), marka – imaj (ülke, yaş, iç pazar konumu), satış sonrası
servis – dağıtım (dağıtım ağı, satış sonrası servis, bulunabilirlik) ve deneyim –
yorumlar (kişisel deneyim, kullanıcı yorumları) olarak saptamışlardır. Bu faktörlere
göre ise marka imajının satın almaya etkisi daha çok sosyo-kültürel faktörlerle,
reklam çabaları, isim seçimi, bilinirlik oranı ve markanın yerli veya yabancı menşeli
olması ile açıklanmaktadır.
Yukarıdaki çalışmalardan da anlaşılabileceği gibi marka imajı çok yönlü bir
kavramdır.

Bu

nedenle

marka

imajı

konusunda

tam

olarak

değişkenler

belirlenememiştir. Her çalışmada farklı değişkenler kullanılmıştır (Martinez ve
Chernatony, 2004: 41).
Marka imajı tüketicinin söz konusu markanın kendine hitap edip etmediğini
anlamasına yardımcı olması, devamında tekrarlı satın almalar ile sonuçlanması ve
böylece marka değeri yaratması açısından önemlidir. İyi iletilmiş bir marka imajı
marka konumu oluşturmada yardımcı olmalı, markayı rakiplerinden ayırmalı,
markanın pazar performansını artırmalı ve böylece uzun dönem marka değeri
oluşturmada içsel bir rol oynamalıdır (Bian ve Moutinho, 2011: 194).
Bir ürün tasarımında, ilgili ürünün benzerleri arasında ayırt edici olması
bakımından önemli hale gelen kişiliğin yaratılması ağırlıklı bir yer tutmaktadır (Özçelik
ve Torlak, 2011: 362). Bu nedenle tüketici davranışı araştırmalarında marka kişiliği
giderek önemli bir kavram haline gelmektedir. Tüketiciler ürünleri satın alırken onlara
bir kişilik yakıştırmakta ve kendi kişilikleriyle uyumlu olarak algıladıkları ürünleri satın
alma eğilimi göstermektedirler (Karalar, Barış ve Velioğlu, 2006: 110).
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Genel olarak incelendiğinde marka kişiliği Jennifer Aaker’in 1997’de yapmış
olduğu çalışmasında şekillenmiştir. Aaker (1997: 347) marka kişiliğini “belirli bir
marka ile ilişkilendirilen insani karakter özellikleri” şeklinde tanımlamıştır. Levy
(1959)’a göre markalar cinsiyet, yaş ve sosyo-ekonomik sınıfsal özellikler de taşırlar.
Aaker (1997: 348) tıpkı insanlar gibi bu özelliklerin markaların kişiliklerinin
oluşumunda da etkili olduğunu savunmaktadır. Kısacası marka kişiliği “marka bir
insan olsaydı nasıl bir insan olurdu?” sorusunu yanıtlamaktadır.
Aaker (1997)’ye göre marka kişiliğin in beş temel boyutu vardır. Bu boyutlar
ve alt başlıkları şu şekilde sıralanabilir.
Samimiyet : Mütevazi, Dürüst, Haysiyetli, Neşeli
Coşku: Cesur, Canlı, Hayal Gücü Geniş, Güncel
Yeterlik: Güvenilir, Zeki, Başarılı
Çok Yönlülük: Üst sınıf, Cazibeli
Sertlik: Açık havaya uygun, Çetin
Marka imajı kavramı sık sık marka kişiliği, marka kimliği, marka farkındalığı,
marka bilinirliği, marka tutumu, marka denkliği vb. kavramlarla bir arada
kullanılmakta, hatta bazen marka imajı kavramı bunların yerine geçecek şekilde
kullanılmaktadır (Ekdi, 2006: 17). Bununla birlikte Aaker (1996) gibi bazı yazarlar
marka ile ilişkili kavramların birbirleri yerine kullanıldığına dikkat çekmekte ve her bir
kavramın net bir şekilde tanıtılması gerektiğini vurgulamaktadır.
Graeff (1997) iki Alman bira markasını (Budweiser ve Heineken) ele alarak
yaptığı çalışmasında marka imajını kişisel imaj, marka tutumu, satın alma sıklığı vb.
değişkenleri ele alarak incelemiştir. Bu çalışmada marka imajı ve marka kişiliği
kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır. Çalışma sonucunda imaj değişkenlerini
marka kişiliği değişkenleri ile benzer şekilde “dayanıklı – narin, heyecanlı-sakin, erildişil, genç-olgun, formel-enformel, ekonomik-abartılı, başarısız-başarılı, modern-eski,
gergin-rahat ve kentsel-kırsal” olarak başlıklandırılmıştır.
Benzer şekilde çay sektöründe marka imajının marka güvenine etkisini ele
alan Ulusu (2011)’ya göre de marka imajı ve marka kişiliği birbirinin yerine
kullanılabilen terimlerdir. Bu çalışmaya göre coşku, sofistike, içtenlik, sağlamlık,
tatsızlık ve orijinallik marka imajı bileşenleridir. Çalışmadan elde edilen bulgulara
göre

her

bir

kümelenmektedir.

çay

markasının

imaj

bileşenleri

birbirinden

farklı

şekilde
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Chernatony ve Riley (1998: 421)’e göre ise marka imajı ve marka kişiliği
kavramı arasında anlamsal açıdan bir karışıklık söz konusu olup iki kavram birbirinin
yerine geçebilecek kavramlar değil birbirini tamamlayan kavramlardır. Yazarlara göre
marka kişiliği şirketin iletişim çabalarının bir sonucu iken marka imajı ise tüketici
tarafından bu kişiliğin nasıl algılandığı ile ilgilidir. Özçelik ve Torlak (2011: 363)’a göre
marka imajı, marka kişiliğinin bir parçası olarak yorumlanmakta ve bir markanın
değerinin daha çok imajı ile marka algılamasına bağlı kaldığı söylenebilmektedir.
2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

2.1

Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri

Araştırmanın ana amacı, genç tüketicilerin marka imajı ve marka kişiliği
kavramlarına bakış açılarını belirlemek ve bu iki kavram arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bu amaçla, marka kişiliğini oluşturan beş boyut ile marka imajı ölçeği
arasında ilişki kurulmuştur. Aşağıdaki Şekil 1 araştırmanın modelini ortaya
koymaktadır;
Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Şekil 1’de görüldüğü gibi samimiyet, coşku, yeterlik, çok yönlülük ve sertlik
boyutları marka kişiliğini oluşturmaktadır. Her bir değişkenin marka imajına olan etkisi
ve marka imajı ile cinsiyet arasındaki ilişki kurulacaktır. Çalışma kapsamında ele
alınacak hipotezler aşağıda sıralanmaktadır.

526
H1: Marka kişiliği boyutlarından samimiyet ile marka imajı arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H2: Marka kişiliği boyutlarından coşku ile marka imajı arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H3: Marka kişiliği boyutlarından yeterlik ile marka imajı arasında anlamlı bir
ilişki vardır.
H4: Marka kişiliği boyutlarından çok yönlülük ile marka imajı arasında anlamlı
bir ilişki vardır.
H5: Marka kişiliği boyutlarından sertlik ile marka imajı arasında anlamlı bir
ilişki vardır.

2.2. Araştırmanın Yöntemi, Kapsamı ve Sınırları
Araştırmada, anket yöntemi tercih edilmiştir. Bu bağlamda, anket formu
hazırlanmıştır. Anket formu hazırlanırken, marka kişiliği ile ilgili beş boyutlu marka
kişilik ölçeğine ilişkin ifadelerin oluşturulmasında, Aaker’in (1997) çalışmasından,
marka imajı ile ilgili ifadelerde Bian ve Moutinho’nun (2011) çalışmasından
yararlanılmıştır. Bu çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan anket formu, 40 kişilik
genç kişilerden oluşan bir gruba pilot çalışma olarak uygulanmıştır. Anlaşılmayan
ifadeler düzeltilmiş, onların fikirleri doğrultusunda yeni ifadeler eklenmiştir. Anket
formunda, marka kişiliği ölçeği ile ilgili 35 ifade ve marka imajı ile ilgili 16 ifade yer
almaktadır. Ayrıca, katılımcıların demografik profilini ortaya koyabilmek için cinsiyet
ve gelir sorularına da yer verilmiştir. Çalışma 18-25 yaş aralığında yer alan ve
üniversite de okuyan öğrencilere uygulandığından, yaş ve eğitim soruları dahil
edilmemiştir.
Anket

formu,

İzmir’de

yaşayan,

üniversitede

okuyan

öğrencilere

uygulanmıştır. Ana kütleye ulaşmanın yaratacağı, problemler nedeniyle, örnekleme
gidilmiştir. Örneklemin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın sadece gençler üzerinde yapılmış olması ve anket formlarının yüz yüze
görüşme yöntemi kullanılarak İzmir ili içinde yaşayan genç tüketicilere uygulanması
çalışmanın genellenebilirliğini kısıtlamaktadır. Bu nedenle, çalışma sonuçlarının
genellenmesi mümkün değildir. Araştırma, anket formunu dolduran kişilerin marka
kişiliği ve marka imajı ile ilgili düşüncelerini yansıtmaktadır. Daha sonraki çalışmalar
örneklem hacmi genişletilerek farklı demografik özelliklere sahip tüketicilere
uygulanabilir ve elde edilen bulgular bu çalışma ile karşılaştırılabilir.
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Araştırma kapsamında, 500 anket formu bastırılmıştır. 500 anket formundan
396 anket formunun eksiksiz, çelişkisiz ve düzgün doldurulduğu tespit edilmiştir. Bu
nedenle, anketlerin geri dönüş oranı %79’dur. (100x396/500=%79). Anket formundan
elde edilen veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiş, bulgular yorumlanmıştır.

2. 3. Araştırmanın Bulguları
Araştırma kapsamındaki marka imajı ve marka kişiliği ölçeğine güvenilirlik
analizi yapıldığında, marka kişiliği ölçeğini oluşturan otuz beş ifadenin alfa katsayısı
0,959, marka imajı ölçeğini oluşturan on altı ifadenin alfa katsayısı 0,851 olarak
bulunmuştur.
Tablo 4: Demografik Özellikler
Yüzde
Cinsiyet

Medeni durum

Eğitim durumu

Toplam Gelir
TL cinsinden

Kadın

62

Erkek

38

Evli

28

Bekar

72

Lise

14

Önlisans

5

Lisans

70

Lisansüstü

11

1000'den az

4

1001–1500

8

1501–2500

25

2501–3500

21

3501–4000

12

4001-4500

11

4501-5500

4

5501-7500

3

7501 - 10000

2

Araştırmaya katılan katılımcıların %62’si kadın, %38’i erkektir. Bu bulgu,
katılımcıların yarıdan fazlasının kadın olduğunu göstermektedir. Katılımcıların %28’i
evli, %72’si bekardır. Katılımcıların büyük bir kısmı bekardır. Katılımcıların %14’ü lise,
%5’i ön lisans, %70’i lisans, %11’i lisansüstü eğitim durumundaki kişilerdir. Bu bulgu,
cevaplayıcıların çok büyük bir kısmının lisans mezunu olduğunu göstermektedir.
Cevaplayıcıların %4’ü 1000’den az, %18’i 1001-1500, %25’i 1501-2500, %21’i 2501-
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3500, %12’si 3501-4000, %11’i 4001-4500, %4’ü 4501-5500, %3’ü 5501-7500 ve
%2’si 7501-10000 gelir aralığındaki kişilerdir. Bu bulgu, cevaplayıcıların en fazla
1501-2500 gelir aralığında toplandığını göstermektedir.
Alfa katsayısının 0,80 ile 1 arasında değer çıkması ölçeğin yüksek derecede
güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008:405). Bu durumda,
çalışmada kullanılan marka kişiliği ve marka imajı ölçeği yüksek derecede
güvenilirdir.
Marka kişiliği ölçeğinin boyutlarını belirlemek için keşfedici faktör analizi
yapılmıştır. Keşfedici faktör analizi uygulayabilmek için KMO ve Barlett testleri ile
ölçeğin faktör analizine uygunluğu tespit edilmiştir. KMO testi sonucu %92,4’dür
(92,4>0,50). Bu değere göre veri seti faktör analizine uygundur. Barlett testi sonucu
anlamlıdır (Sig. 0.000).
Keşfedici faktör analizi sonuçlarına göre birinci faktör olan samimiyet, toplam
varyansın %18,459’unu, ikinci faktör olan yeterlik toplam varyansın %14,502’sini,
üçüncü faktör olan coşku toplam varyansın %11,006’sını, dördüncü faktör olan çok
yönlülük toplam varyansın %9,397’sini ve beşinci faktör olan sertlik ise toplam
varyansın %7,792’sini açıklamaktadır. Faktörlere ilişkin rotasyon sonrası faktör
yükleri Tablo 2’de gösterilmiştir;
Tablo 2: Rotasyon Sonrası Faktör Yükleri
Component
Çok
Samimiyet
Arkadaşça

,743

Duygulu-Hassas

,734

Aileye Yönelik

,676

Mutluluk Veren

,620

Özgün
Erdemli,
Ahlaklı

,613
Sağlıklı,

,609

Eski Moda

,600

Samimi

,600

Gerçekçi

,597

Güvenilir

Yeterlik

,589

Coşku

Yönlülük

Sertlik
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Component
Çok
Samimiyet

Yeterlik

Çalışkan

,573

Zeki

,542

Başarılı

,533

Lider

,476

Teknik

,740

Kendinden emin

,674

Coşku

Çağdaş

,604

Özgür

,596

Modern

,595

Benzersiz

,552

Yaratıcı

,505

Genç

,502

Soğukkanlı

,499

Canlı

,647

Heyecan Verici

,623

Modaya Uygun

,618

Cesur

,565

Yönlülük

Huzur Veren

,525

Kadınsı

,421

Sevimli

,415

İyi Görünümlü

,624

Büyüleyici

,617

Üst Sınıfa Hitap Eden

,466

Sertlik

Batılı

,744

Erkeksi

,690

Tablo 2’de görüldüğü gibi samimiyet faktörünün faktör yükleri 0,597 ile 0,743
arasında, yeterlik faktörünün faktör yükleri 0,476 ile 0,674 arasında, coşku faktörünün
faktör yükleri 0, 499 ile 0, 647 arasında, çok yönlülük faktörünün faktör yükleri 0,415
ile 0,624 arasında ve son olarak sertlik faktörünün faktör yükleri 0,690 ile 0,744
arasında değişmektedir.
Araştırmada, marka kişiliği değişkeninin alt boyutları olan samimiyet, yeterlik,
coşku, çok yönlülük ve sertlik bağımlı değişkenleri ile marka imajı bağımsız değişkeni
arasındaki ilişkiyi analiz etmek için tek yönlü MANOVA istatistiksel analiz
yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntemin tercih edilmesinin nedeni, birden fazla
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bağımlı değişkene karşı, tek bir bağımsız değişken olmasıdır. MANOVA analizine
göre, kovaryans eşitliği test sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir;
Tablo 3: Kovaryans Eşitliği Test Sonuçları

Box's Test of Equality of Covariance Matrices(a)
Box's M

823,397

F

3,784

df1

195

df2

43715,049

Sig.

,532

Tests the null hypothesis that the observed covariance matrices of the dependent variables are
equal across groups.
a Design: Intercept+imaj

Tablo 3’de gruplar boyunca bağımlı değişken olan marka kişiliği değişkeninin
kovaryans matrislerinin eşit olduğu varsayımını test etmede kullanılan Box’s M testi
sonucu görülmektedir. Burada p (Sig.) değeri 0,05’ten büyük olduğu için kovaryans
eşitliği sağlanmıştır.
Tablo 4: Levene Testi Sonuçları

Levene's Test of Equality of Error Variances(a)
F

df1

df2

Sig.

Samimiyet

2,753

33

362

,285

Yeterlik

1,185

33

362

,393

Coşku

,824

33

362

,472

Çok Yönlülük

1,854

33

362

,325

Sertlik

,612

33

362

,495

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across
groups. a Design: Intercept+imaj

Bağımlı değişkenlerdeki gruplar arası varyans eşitliği şartını test edebilmek
için Levene testi uygulandığında, Tablo 4’de görüldüğü gibi p (sig.) değeri 0,05’ten
büyük olduğu için, bağımlı değişkenler olan samimiyet, yeterlik, coşku, çok yönlülük
ve sertlik değişkenleri için varyans eşitliği sağlanmıştır.
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Tablo 5: Tek Yönlü MANOVA Sonuçları
Multivariate Tests(c)

Effect

Value

Intercept Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root
imaj

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's
Trace
Roy's

Largest

Root

Hypothesis

F

df

Partial
Error df

Sig.

Eta
Squared

,962

1811,113(a)

5,000

358,000

,000

,962

,038

1811,113(a)

5,000

358,000

,000

,962

25,295

1811,113(a)

5,000

358,000

,000

,962

25,295

1811,113(a)

5,000

358,000

,000

,962

1,407

4,296

165,000

1810,000

,000

,281

,175

4,546

165,000

1778,857

,000

,294

2,241

4,841

165,000

1782,000

,000

,310

1,098

12,045(b)

33,000

362,000

,000

,523

a Exact statistic
b The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level.
c Design: Intercept+imaj

Pillai's Trace, Hotelling's Trace ve Roy's Largest Root testleri pozitif
değerlidir. Bu testlerin value kısımlarındaki değerler arttıkça faktörün etkisinin modele
katkısının arttığı düşünülür. Wilks' Lambda ise negatif değerli bir test olup, value
değeri azaldıkça faktörün etkisinin modele katkısının arttığı düşünülür. Bu testler
içinde en güvenilir olanı Pillai's Trace ve en yaygın olanı Wilks' Lambda dır (Kalaycı,
2008:160). Tablo 5’de marka imajı değişkenine ilişkin Wilks’ Lambda testinin sig.
değeri 0,05’ten küçük olduğu için marka imajı, marka kişiliği boyutları olan samimiyet,
coşku, yeterlik, çok yönlülük ve sertlik boyutlarına göre gruplar arası anlamlı farklılık
vardır. Tablo 5’de Hotelling's Trace ve Roy's Largest Root testlerinin value
değerlerinin birbirinin aynısı olması, bağımlı değişkenlerin (samimiyet, coşku, yeterlik,
çok yönlülük ve sertlik) birbirleri ile yüksek bir korelasyona sahip olduğunu
göstermektedir. Ancak, marka imajı değişkeni Partial Eta Squared değerlerine göre
marka kişiliği üzerinde düşük düzeyde etkiye sahiptir.
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Tablo 6: Varyans Analiz Tablosu

Tests of Between-Subjects Effects
Type III
Dependent

Sum of

Source

Variable

Squares

Corrected

Samimiyet

imaj

Error

Total

Corrected

df

Square

Eta
F

Sig.

Squared

73,574(a)

33

2,230

8,447

,000

,435

Yeterlik

90,162(b)

33

2,732

7,824

,000

,416

Cosku

86,901(c)

33

2,633

9,377

,000

,461

Yonluluk

88,286(d)

33

2,675

7,581

,000

,409

sertlik

94,883(e)

33

2,875

6,460

,000

,371

Samimiyet

1420,949

1

1420,949 5383,443

,000

,937

Yeterlik

1768,952

1

1768,952 5065,841

,000

,933

Cosku

1629,736

1

1629,736 5803,296

,000

,941

Yonluluk

1318,638

1

1318,638 3736,376

,000

,912

sertlik

1626,467

1

1626,467 3654,368

,000

,910

Samimiyet

73,574

33

2,230

8,447

,000

,435

Yeterlik

90,162

33

2,732

7,824

,000

,416

Cosku

86,901

33

2,633

9,377

,000

,461

Yonluluk

88,286

33

2,675

7,581

,000

,409

sertlik

94,883

33

2,875

6,460

,000

,371

Samimiyet

95,549

362

,264

Yeterlik

126,408

362

,349

Cosku

101,660

362

,281

Yonluluk

127,757

362

,353

sertlik

161,117

362

,445

Samimiyet

3350,642

396

Yeterlik

4242,041

396

Cosku

3777,149

396

Yonluluk

3097,306

396

sertlik

3820,000

396

169,123

395

Yeterlik

216,570

395

Cosku

188,561

395

Yonluluk

216,043

395

sertlik

256,000

395

Model

Intercept

Partial
Mean

Samimiyet

Total

a R Squared = ,435 (Adjusted R Squared = ,384)
b R Squared = ,416 (Adjusted R Squared = ,363)
c R Squared = ,461 (Adjusted R Squared = ,412)
d R Squared = ,409 (Adjusted R Squared = ,355)
e R Squared = ,371 (Adjusted R Squared = ,313)
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Tablo 6’de görüldüğü gibi, marka imajı değişkeni, samimiyet, yeterlik, coşku,
çok yönlülük ve sertlik değişkenleri ile anlamlı bir farklılık vardır. (Sig. 0,05’ten
küçüktür). Marka imajı faktörünün etkisi düşüktür. Ancak, marka imajının samimiyet
üzerindeki etkisi 0,435, yeterlik üzerindeki etkisi 0,416, coşku üzerinde 0,461, çok
yönlülük üzerinde 0,409 ve sertlik üzerindeki etkisi 0,371 dir. Bu durumda, marka
imajının tüm değişkenlerdeki etki düzeyi birbirine çok yakın olmakla beraber, coşku
değişkeni üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır. En düşük sertlik değişkeni
üzerinde etkisi vardır. Çalışma kapsamında oluşturulan hipotezlerin hepsi kabul
edilmiştir. Marka kişiliği boyutlarının hepsi ile marka imajı arasında anlamlı bir ilişki
vardır. H1, H2, H3, H4, H5 kabul edilmektedir.
Tablo 7: Bağımsız Değişkenlerin Genel Ortalaması
Grand Mean
Dependent Variable

Mean

Std. Error

Lower

Upper

95% Confidence Interval
Lower

Upper

Bound

Bound

Bound

Bound

Samimiyet

2,798

,038

2,723

2,873

Yeterlik

3,122

,044

3,036

3,208

Cosku

2,997

,039

2,919

3,074

Yonluluk

2,696

,044

2,609

2,782

sertlik

2,994

,050

2,896

3,091

Tablo 7’da görüldüğü gibi yeterlik değişkeni marka kişiliği boyutlarında daha
yüksek ağırlığa sahiptir.
SONUÇ
Marka imajı, işletmenin yarattığı markaya ilişkin, markayı meydana getiren
unsurlardan değil, bunlarla birlikte işletmenin çalışanları, politikaları, değerleri,
iletişimi, ürünleri, ticari boyutu, toplumsal sorumlulukları, işletmenin olumlu ve
olumsuz yönlerinden oluşmaktadır.
Marka imajı, rekabetçi ortamda, tüketicilerin, işletmeyi fiyat dışında tercih
etmesini sağlamaktadır. Tüketici, markanın zihinlerindeki konumuna göre markaları
tercih etmektedirler. Tüketicilerin markayı algılamaları ve zihinlerinde farklı konumlara
yerleştirmeleri işletmenin tüketicilerle iletişimine bağlıdır. Bu bağlamda, pazarlama
iletişim araçlarının etkin kullanımı ile marka imajının oluşması sağlanmaktadır.
İşletmeler değişen rekabet koşullarında, hayatta kalabilmek ve süreklilik
gösterebilmek için değişen koşullara göre kendilerini yenilemeli, geliştirmeli ve
değiştirmelidirler. Bu değişim içinde, işletmelerin ürünlerine ilave özellikleri
eklemeleri, ürünleri birbirlerinden farklılaştırmaları ve geliştirmeleri rekabette yeterli
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değildir. Fiziksel özelliklerden çok, ürünlerin taşıdıkları anlam ve değer daha önemli
hale gelmiştir. Bu bağlamda, firmalar için marka ve marka ile ilgili tüm kavramlar ön
plana çıkmaya başlamıştır.
Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası kadın, bekar, lisans mezunu ve
1501-2500 gelir aralığındaki kişilerden oluşmaktadır. Araştırma kapsamındaki marka
kişiliği alt boyutlarını oluşturan beş faktörün faktör yükleri 0,415 ile 0,743 arasında
değişmektedir. Marka imajı, marka kişiliği boyutları olan samimiyet, coşku, yeterlik,
çok yönlülük ve sertlik boyutlarına göre gruplar arası anlamlı farklılık vardır. Bağımlı
değişkenler olan samimiyet, yeterlik, coşku, çok yönlülük ve sertlik değişkenleri için
varyans eşitliği sağlanmıştır. Marka imajı, marka kişiliği boyutları arasında anlamlı
farklılığa sahiptir. Marka kişiliği değişkenlerini oluşturan samimiyet, coşku, yeterlik,
çok yönlülük ve sertlik boyutları arasında yüksek düzeyde korelasyon vardır. Marka
imajının tüm değişkenlerdeki etki düzeyi birbirine çok yakın olmakla beraber, coşku
değişkeni üzerindeki etkisi diğerlerine göre daha fazladır. En az düzeyde ise sertlik
değişkeni üzerinde etkisi vardır.
Chernatony ve Riley (1998) ve Hosany, Ekinci ve Uysal (2007)
çalışmalarında da araştırma sonuçlarını destekler nitelikte marka imajının marka
kişiliğini ile etkileşim halinde olduğunu savunmuşlardır.
İşletmeler marka imajı yaratarak, aslında oluşturmak istedikleri şey, markayı
tüketici zihninde konumlandırmaktır. Marka imajı, firmaların oluşturmak istedikleri,
tüketici zihnindeki algıdır. Marka kişiliği ise, tüketicilerle ilgilidir. Dolayısıyla
tüketicilerin markaları özdeşleştirdikleri kişilik özellikleri farklılık gösterebilmektedir.
Ancak, firmalar tüm tüketicilerin markayı aynı şekilde algılamalarını sağlayabilmek
için çeşitli pazarlama stratejileri yürütmektedirler.
İşletmelere marka imajı ve kişiliği konusundaki öneriler şöyle sıralanabilir;
Öncelikle işletmede sistematik ve planlı bir şekilde marka yaratma süreci
gerçekleştirilmelidir. Marka kişiliğini oluşturmak için işletmelerin hedef kitlelerini doğru
bir şekilde belirlemeleri ve analiz etmeleri gerekmektedir. Marka kişiliği belli bir
süreçten geçildikten sonra oluşmaktadır. Bu süreç, diğer pazarlama araçları ve
stratejileri ile geliştirilmelidir.
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ÖZET
İşletmeler için logo geliştirmek önemli miktarda para ve zaman isteyen bir
süreçtir. Logo, markanın estetik bir şekilde sunumunda kilit öneme sahiptir.
İşletmelerin çeşitli nedenlerle logolarını değiştirdikleri görülmektedir. Araştırmanın
amacı; logo değişikliğinin tüketicilerin biliş ihtiyacı (need for cognition) düzeylerine
göre marka tutumunu nasıl etkilediğini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla logosunu yakın
zamanda değiştiren bir kola markasının bu yeni logosunun marka tutumu üzerindeki
etkisi incelenmiştir.
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 87 Kocaeli
Üniversitesi İİBF öğrencisi üzerinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde varyans
analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Logo değerlendirme, marka tutumunu
anlamlı bir şekilde açıklarken; biliş ihtiyacı ve logo değişimi ve marka tutumu
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca cevaplayıcıların
biliş ihtiyacı ile logo değerlendirmeleri, markaya yönelik tutuma göre farklılık
göstermemektedir.
Anahtar Kelimeler: Logo, Biliş İhtiyacı, Tutum, Logo değişimi
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EXAMINING THE EFFECT OF BRAND ATTITUDE
OF LOGO CHANGE BASED ON NEED FOR
COGNITION AND AN APPLICATION
ABSTRACT
Developing a logo is a complicated process; requiring considerable amount
of time and money. Logo has a key importance in presenting brand's aesthetics.
Companies change their logos for different reasons. The aim of this study is to find
out how brand attitude is affected by logo change depending to the level of
consumers' cognitive needs (need for cognition). A well-known cola brand which has
changed its logo recently is selected to be utilizied in order to find out its effect on the
brand attitude. The logo of this brand were used as stimuli and attitude for this new
logo was examined in this study.
In this research, Convenience Sampling method was used to select
respondents(n=87) from students of College of Economics and Administrative
Sciences of Kocaeli University. Both Analysis of Variance and Regression Analysis
were used at the data analyis stage Although, logo evaluation does explain the
brand's attitude in a meaningful way; need for cognition and brand attitude and logo
change were both found not to be statistically significant parameters. In addition, as
per brand attitude, need for cognition with logo evaluations of the respondents does
not show difference.
Keyword: Logo, Need for Cognition, Attitude, Logo Change
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GİRİŞ
Uzun yıllar varlıklarını devam ettiren işletmeler (markalar) zamanla
kendilerini yenileyerek geliştirmeye çalışmaktadır. Günümüz hızla artan rekabet
ortamında en çok güncellenenin ise markanın önemli bir elemanı olan logo olduğu
söylenebilir. Çünkü tüketicinin logoyu beğenmesi tutum üzerinde olumlu bir etki
oluşturarak markanın başarısını arttırabilir.
İyi tasarlanmış bir logo tüketici üzerinde “marka farkındalığı” oluşturarak
marka için değer yaratmaktadır. Marka farkındalığı tüketicilerin zihninde bir markanın
varlığının gücüdür. Diğer bir ifade ile marka farkındalığı, belirli bir ürün grubuna sahip
olan markayı potansiyel bir satın alıcının tanıma ve hatırlama becerisidir. Farkındalık
ve satın alma arasında açık bir ilişki vardır. Tüketiciler, hakkında herhangi bir şey
bilmedikleri ürünleri satın almak istemezler (Aaker, 1991:56-77).
Logolar, sloganlar, isimler, amblemler gibi görsel kimlik unsurları tanımayı
kolaylaştırır (Aaker, 1991:56-77). Logonun farkındalık ve imaj oluşturucu olarak
önemi kabul edilmektedir. İyi tasarlanmış logonun sunduğu değerle ilgili birçok
kanıtlar mevcuttur. Bir çalışmaya göre, test edilen logoların %55’inin imaj iletimi ve
markayı tanımada (recognition) önemli bir fark oluşturduğu bulunmuştur (Schechter,
1993).
Bu araştırma logo değişiminin tüketici tutumuna etkisinin nasıl olduğunu
ortaya çıkarmayı amaçlayarak pratik bir yarar oluşturmayı hedeflemektedir.
İşletmeler çeşitli nedenlerle logo değiştirmeye ve yeniden markalamaya
başvurmaktadırlar. Logo sadece marka isminin farklı yazı karakteri kullanılarak
oluşturulduğu gibi ayrıca isimle birlikte de kullanılmaktadır. İşletmeler yeni stratejiler
oluşturduğunda, satın alma ya da birleşmelerde, markayı canlandırmalarında ya da
yeniden

konumlandırmak

istediklerinde

logolarını

kısmen

ya

da

tamamen

yenilemektedirler. Bunda başarılı olunabildiği gibi, başarısızlıkla da sıklıkla
karşılaşılmaktadır.
İşletmelerin logo değiştirmesinin nedenlerini içsel ve dışsal nedenler olarak
ikiye ayırmak mümkündür. İşletmelerde logo değişimine neden olan içsel nedenleri:
kurum adının değişmesi, yeniden markalama, olumsuz imajı düzeltme, yeniden
konumlandırma, işletmelerde satın alma ve birleşmeler/bölünme olarak sıralanabilir.
İşletmelerde logo değişimine neden olan dışsal nedenleri ise: tüketici tercihlerinin
değişmesi, yasal düzenlemeler, logonun eskimesi, yabancı pazarlardaki kültürel
farklılıklar ve teknolojik ilerlemeler olarak sayılabilir (Banerjee, 2008).
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Literatür Araştırması
Logo değişiminin markaya yönelik tutum üzerindeki etkisine, tüketici biliş
ihtiyacı düzeyi ve logoyu değerlendirme etkisine göre bakılacaktır. Bu amaçla logo
değişimi ve biliş ihtiyacı değişkenlerinın tanımlanması ve yapılan çalışmalarda elde
edilen bulgulara yer verilecektir.
Logo değişimi
“Logo: işletmenin ürünlerini tanımlamada ve tutundurma çabalarında
kullanılan, İşletme adının ayırt edici nitelikteki işareti, imzası, sembolü veya grafik
çizimidir” (Motiwala, 2005: 129). Benzer bir şekilde Snyder (1993) logoyu “İşletmenin
ürünler üzerindeki imzasıdır” şeklinde tanımlamıştır. İçsel ve dışsal faktörlerin
etkisiyle işletmeler mevcut logolarını zamanla değiştirmektedirler. Yapılan logo
değişiklikleri veya logo tasarımlarının tüketiciler üzerinde bir takım etkilere yol
açtığından bahsetmek mümkündür. Logo tasarımları üzerine yapılan çalışmalar
öncelikle, karmaşıklığa karşılık basitlik, asimetrikliğe karşılık simetriklik, detay ve
oranların optimum noktalarına ve anlamaya odaklanmıştır. Diğer çalışmalar
psikografik ve demografik üzerine odaklanmıştır (Stimson, 2000:5).
Logo üzerindeki basit ve simetrik şekiller; coşkulu, iyimser, muhafazakâr,
organize ve geleneksel insanlar tarafından tercih edilme eğilimindedirler. Buna karşın
karmaşık ve asimetrik şekiller alaycı, kötümser, değer düşürücü, düşman ve sosyal
olarak muhalif ve uyuşmaz tüketiciler tarafından tercih edildiği iddia edilmektedir
(Barron ve Welsh, 1952). Simetrik logoların asimetrik logolara göre daha az karmaşık
olarak değerlendirildiği iddia edilmektedir (Attneave, 1957). Yapılan bir çalışmada

logonun karmaşıklık miktarı doğru tanımayla ters orantılıyken, tepki zamanıyla doğru
orantılı olduğu ortaya çıkmıştır (Vanderplas ve Garvin, 1959).
Tüketicilerin simetrik şekillere sahip logolara karşı daha olumlu tepkiler
verdiği ileri sürülmüştür (Eisenman, 1967). Yapılan bir çalışmada karmaşık şekiller
tuhaf ve ilginç olarak değerlendirilirken daha basit olanların tercih edildiği
bulunmuştur (Eisenman, 1968).
Tasarım

karakteristiklerini anlamaya yönelik

olarak yapılan çalışma

neticesinde zenginlik ve basit çizgilerin kullanım kabiliyetini simgeleyen detaylılık,
doğallık ve uyum üç ana boyut olarak ortaya çıkarılmıştır (Henderson ve Cote, 1998).
Araştırmanın bulguları şunlardır. Doğru tanıma yüksek bir doğallıkla (logo yaygın
olarak bilinen bir objeyi temsil eder) sağlanmaktadır. Ölçülü yüksek seviyedeki uyum
(harmony - logoda bulunan dengenin derecesi) fakat az bir miktardaki düşük simetri
(eksenin bir tarafındaki elemanların diğer taraftaki elemanlarla aynı olması) doğru
tanımaya yardım eder. Yüksek seviyedeki doğallık ve özenle hazırlanmışlık
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(elaboration – detaylılık) logoya yönelik kuvvetli pozitif duyguya yardım eder. Benzer
bir objeyi temsil eden tasarımları seçmek, aşina anlama (familiar meaning) yardım
eder (Henderson ve Cote, 1998).
Bu arada, logoyu değerlendirme tüketicinin biliş ihtiyacı düzeyine göre
farklılık gösterebilir. Biliş ihtiyacı ile ilgili olarak daha geniş açıklama aşağıda
verilmiştir.

Biliş ihtiyacı
Biliş ihtiyacı; zihinsel çaba gerektiren etkinliklerle uğraşma eğilimi olarak
tanımlanabilir. Bu özelliği belirgin olan insanlar, bilişsel etkinliklerden, karmaşık, zor
problemler çözmekten hoşlanır. Tüketicilerin zihinsel çaba gerektirecek faaliyetleri
anlama eğilimi ve yine bu faaliyetleri yapmaktan hoşlanma düzeyi biliş ihtiyacı ile
ifade edilebilir (Cacipoppo ve Petty, 1982). Biliş ihtiyacı düzeyini açıklamada
genellikle detaylı inceleme olasılığı modeli (eloboration likelihood model) (Petty ve
Cacipoppo, 1986) ve kestirme yol-sistematik yol modelinden (heuristic-systematic
model) (Chaiken, 1980) yararlanılır.
Detaylı inceleme olasılığı ve kestirme yol-sistematik yol modeli, bir iletiyi
(logo) dikkatle inceleme ve değerlendirme isteği, bilgi ve becerisi olan insanların,
iletinin içeriğini anlayarak (merkezi yol) tutumlarını geliştirdiği, değiştirdiği veya
anladığı ve marka tutumunu buna göre oluşturma durumudur. Buna karşılık inceleme
ve değerlendirme isteği, bilgi ve becerisi az olan tüketicilerin ise çevresel yollarla
genellikle ilgisiz ipuçlarına dayanarak (çevresel yol) tutumlarını değiştirdiği durumdur
(Petty, Cacioppo ve Schumann, 1983). Çevresel yoldan gerçekleşen tutum değişimi
daha kolay; ancak daha zayıf, karşıt fikirlere daha dirençsiz ve davranışı belirlemede
daha başarısız olur. Tersi durumda merkezi yolla oluşan tutumun değişmesi ise daha
zordur bu yüzden daha kalıcı, daha güçlü ve davranışı belirlemede daha başarılı olur
(Haugtvedt ve Petty, 1992). Tüketiciler marka ve logoları hatta reklamları bile
anlamak için çok fazla zihinsel çaba harcamazlar. Bu yüzdendir ki logoların tam ve
doğru anlaşılması için daha sade ve anlaşılabilir biçimde hazırlandığı görülmektedir.
Araştırmanın Yöntemİ
Bu kısımda araştırmada kullanılan ölçekler, araştırmanın tasarımı ve veri
toplama süreci, araştırmanın modeli ve hipotezler yer almaktadır.
Araştırmada kullanılan ölçekler
Biliş ihtiyacı ölçümünde Cacipoppo ve Petty (1982) tarafından geliştirmiş
olan 34 ifadeden oluşan biliş ihtiyacı ölçeğinin 18 ifade ile daha sadeleştirilmişi olan
(Cacioppo, Petty ve Kao, 1984) ölçek kullanılmıştır. Cacipoppo ve Petty (1982)
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tarafından geliştirmiş olan ölçeğin güvenirlik katsayısı =0,91 olarak; Cacioppo, Petty
ve Kao (1984) geliştirilmiş ölçeğin güvenirlik katsayısı ise =0,90 olarak
hesaplanmıştır. Diğer çalışmalarda da biliş ihtiyacı ölçeğinin güvenilir bir ölçek olduğu
vurgulanmıştır (Sadowski, 1993). Bu çalışmada biliş ihtiyacı ölçeğine ait güvenirlilik
katsayısı =0,778 olarak hesaplanmıştır.
Logo değerlendirme ölçümünde Henderson ve Cote (1998) tarafından
geliştirilmiş 5 ifade ve 7 aralıktan oluşan ölçekten yararlanılmıştır. Geliştirilen ölçeğin
güvenirliliğini

Henderson

ve

Cote

(1998)

=0,95

olarak

belirlemişlerdir.

Çalışmamızda logo değerlendirme ölçeğini tek faktörde % 60 açıklanan varyans ile;
güvenirlilik katsayısı ise  =0,832 olarak hesaplanmıştır.
Logo değişimi ölçümünde Walsh’ın (2005) geliştirdiği 3 ifade ve 7 eşit
aralıktan oluşan ölçeği kullanılmıştır. Bu çalışmada markaya yönelik tutum ölçeğinin
güvenirlilik katsayısı =0,835 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçek tek faktör altında
toplanarak % 75 açıklanan varyans hesaplanmıştır.
Markaya yönelik tutum ölçümünde Ahluwalia, Burnkrant ve Unnava’nın
(2000) geliştirdiği 4 ifadede ve 9 aralıktan oluşan ölçeği kullanılmıştır. Ahluwalia,
Burnkrant ve Unnava’nın (2000) geliştirdiği ölçeğin güvenirlik katsayıları ön test için
=0,93; son test ölçümü için =0,96 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışmada markaya
yönelik tutum ölçeğinin güvenirlilik katsayısı =0,615 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmanın tasarımı ve veri toplama süreci
Logo değişiminin marka tutumuna olan etkisini belirlemek için alkolsüz
içecek kategorisi seçilmiştir. Bu kategorinin önemli oyuncusu olan Pepsi markası
yakın geçmişte logo değişimi yapan markalar arasındadır. Aşağıda Şekil 1’de
araştırmada kullanılan Pepsi markasına ait eski ve yeni logolar yer almaktadır.
Şekil 1: Pepsi markasının eski ve yeni logosu
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Alkolsüz meşrubat üreticisi Pepsi, ABD’de 2010 yılında “Her şeyi yenile”
sloganıyla gerçekleştirdiği logo değişimini, 2011’de ülkemizde de kullanmaya
başlamıştır. Pepsi’nin, yeni logosu mavi ve kırmızı renkleri ayıran beyaz çizgi
‘gülümseme’yi andıracak biçimde çizilmiştir. Gülümseyen Pepsi logosu “Değişen
dünyada daha umutla geleceğe bakmak” temasını içerdiği iddia edilmektedir (Önkol,
2011). 2012 yılı itibariyle 114 yaşında olan Pepsi markası 10 kez logosunu
değiştirmiştir.

Pepsi markasının logo değişim

süreci aşağıdaki Şekil 2’de

görülmektedir.
Şekil 2: Pepsi markasının logo değişim süreci

Kaynak: http://www.boredpanda.com

Araştırma kolayda örnekleme yöntemi ile Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi’nde öğrenim gören 87 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada
kapsamında verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Anket
formu cevaplayıcılara uygulanmadan önce ifadelerin anlaşılabilir olup olmadığını
belirlemek için 40 kişiye ön anket uygulanmıştır. Ön anket uygulandıktan sonra
ifadeler üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai anket formu oluşturulduktan
sonra 2012 haziran ayında uygulanmıştır.
Cevaplayıcılar Pepsi markasına ait logoyu görmeden önce biliş ihtiyacı
değişkeni ölçümünde yer alan 18 ifadeyi değerelendirmişlerdir. Daha sonra ayrı bir
sayfada Pepsi markasına ait eski ve yeni logolar cevaplayıcılara gösterilmiştir.
Cevaplayıcılara

gördükleri

logoyu

5

ifade

(sevmiyorum/seviyorum,

kötü/iyi,

ayırdedilemez/ayırdedilebilir, ilgi çekmeyen/ ilgi çekici, düşük kalitede/ yüksek
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kalitede) ve 7 aralıktan oluşan anlamsal farklılık ölçeği ile değerlendirmeleri
istenmiştir. Logo değişim düzeyi 3 ifade (az farklı/çok farklı, az seviyede değişim/çok
seviyede değişim, hiç deği

şiklik yok tamamen değişmiş) ve 7 aralıktan oluşan

anlamsal farklılık ölçeği ile ölçülmüştür. Son olarak cevaplayıcılar marka tutumunu
ölçen

4

ifadeyi

(kötü/iyi,

zararlı/faydalı,

arzulanmaz/arzulanır,

çirkin/güzel)

değerlendirdikten sonra anket sonlandırılmıştır.

Araştırmanın modeli ve hipotezler
Araştırmanın modeli (Şekil 3) cevaplayıcıların eski ve yeni logoya bakarak
ne kadarlık bir değişik olduğunu değerlendirmeleri ile başlamaktadır. Logo
değişiminden sonra marka tutumunu açıklamak için biliş ihtiyacı ve logo
değerlendirme değişkenlerinden yararlanılmıştır. Bu aynı zamanda araştırmanın ilk
hipotezini oluşturmaktadır. Logo değişiminin biliş ihtiyacı düzeyine göre göre marka
tutumunu nasıl etkilediği ise araştırmanın ikinci hipotezini oluşturmaktadır.
Şekil 3: Araştırmanın modeli

Logo
Değerlendirme

Biliş
İhtiyacı

H1

H1

Eski
Logo

H2

Logo
Değişimi
Yeni
Logo

Marka
Tutumu

Biliş
İhtiyacı

Düşük

Yüksek

Modeli test etmek için geliştirilen hipotezler aşağıda yer almaktadır.
H1 Logo değişimi, biliş ihtiyacına bağlı olarak logo değerlendirmesi üzerinde
etkili olacak, logo değerlendirmesi de markaya yönelik tutumu etkileyecektir.
H2 Logo değişimi biliş ihtiyacı düzeyine bağlı olarak marka tutumuna göre
farklılık göstermektedir.
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Verilerin Analizi ve Hipotezlerin Testi
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların %59,8’i (52) bayandır. Cevaplayıcıların
yaş aralığı 17 ile 25 yaş arasındadır. Cevaplayıcıların % 60,9’u Kocaeli’nde % 23’ü
ise İstanbul’da yaşamaktadır. Cevaplayıcıların %13,8’i (12) kola tüketmemektedir.
Cevaplayıcıların büyük çoğunluğu yani % 79’u (69) Coca Cola markasını tercih
ettiğini belirtmiştir. Pepsi markasını tercih edenlerin oranı ise %3,4 (3) olarak
hesaplanmıştır.
Yukarıda özet olarak verilen tanımsal bulguların ardından hipotezlerin test
edilmesine geçilebilir.
H1 Logo değişimi, biliş ihtiyacına bağlı olarak logo değerlendirmesi üzerinde
etkili olacak, logo değerlendirmesi de markaya yönelik tutumu etkileyecektir.
Tablo 1’de, değişkenlere ait korelasyon, ortalama ve standart sapma
değerleri yer almaktadır. Korelasyon sonuçlarına bakıldığında, logo değerlendirme,
logo değişimi ve marka tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyon ilişkisi
olduğu görülmektedir. Sadece biliş ihtiyacı değişkeni ile diğer değişkenler arasındaki
ilişkileri belirleyen korelasyon katsayıları anlamlı çıkmamıştır.
Tablo 1: Değişkenlere ait tanımsal bulgular

LDa

LDb

Bİ

MT

Logo değerlendirme (LDa)

1

Logo değişimi (LDb)

0,399

1

Biliş ihtiyacı (Bİ)

0,060

0,105

Marka tutumu (MT)

0,317

0,251

-0,064

1

x

2,79

2,82

3,55

4,21

ss

1,33

1,48

0,49

1,69

**

**

*

1

*

0,05 seviyesinde öneme sahip (çift taraflı)

**

0,01 seviyesinde öneme sahip (çift taraflı)

Tablo 2’de logo değerlendirme, logo değişimi ve biliş ihtiyacı arasındaki
regresyon

analizi

hesaplamaları

sunulmaktadır.

Tabloda

görülen

regresyon

katsayıları (i) standardize edilmiş katsayılardır. Tablodan da görüldüğü gibi logo
değerlendirme (ρ<0,05) düzeyi marka tutumunu etkilemektedir. Bunun dışında kalan
değişkenler

marka

vermemektedir.

tutumunu

açıklamada

anlamlı

istatistiksel

sonuçlar
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Tablo 2: Regresyon analizi sonuçları



ρ

Logo değerlendirme (LDa)

*

0,260

2,326

0,022

Logo değişimi (LDb)

0,157

1,398

0,166

Biliş ihtiyacı (Bİ)

-0,096

-0,930

0,355



Bağımlı değişken: Marka tutumu
*

0,05 seviyesinde öneme sahip (çift taraflı)
2

R =0,128; Durbin-Watson 1,746; F (3,86;0,05) =4,057 ρ=0,01

H2 Logo değişimi biliş ihtiyacı düzeyine bağlı olarak marka tutumuna göre
farklılık göstermektedir.
Hipotezi test etmek için biliş ihtiyacı ve logo değişimi değişkenleri üzerinde
manipulasyon yapılmıştır. Buna göre biliş ihtiyacı değişkenine ait medyan değeri
altındaki cevaplayıcıları düşük biliş ihtiyacına sahip; medyan değerinin üstünde kalan
cevaplayıcıları ise yüksek biliş ihtiyacına sahip cevaplayıcılar olarak kodlanıp analize
bu şekilde dahil edilmişlerdir. Benzer biçimde logo değişimi değişkenine ait medyan
değeri altındaki cevaplayıcıları logo değişimini az olarak değerlendiren; medyan
değerinin üstünde kalan cevaplayıcıları ise logo değişimini çok fazla olarak
değerlendiren olarak kodlanıp analize bu şekilde dahil edilmişlerdir.
Tablo 3’te biliş ihtiyacı ve logo değişimine ait tanımsal bulgular yer
almaktadır. Buna göre logonun en fazla ve en az değiştiğini düşünenler yüksek biliş
ihtiyacına sahip olan cevaplayıcılardır ( x yüksek-çok değişim=4,68, ss=1,61; x yüksek-az değişim
=3,72, ss=1,84).
Tablo 3: Biliş ihtiyacı ve logo değişimine ait tanımsal bulgular

Biliş İhtiyacı
Düşük

Yüksek

Logo Değşimi

x

ss

n

Az değişim

4,08

1,39

19

Çok değişim

4,46

1,76

24

Az değişim

3,72

1,84

25

Çok değişim

4,68

1,61

19

Bağımlı değişken: Marka tutumu

Marka tutumu bağımlı değişkeni 2 X 2 [Biliş ihtiyacı (düşük-yüksek) X Logo
değişimi (az değişim-çok değişim)] faktöriyel tasarıma göre analiz edilmiştir.
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların biliş ihtiyaçları (düşük-yüksek) arasında marka
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tutumuna göre bir farklılık yoktur (F1, 83;0,05= 0,625 ρ=0,432). Kola markasına yönelik
tutuma göre cevaplayıcıların biliş ihtiyacının farklılık göstermemesi logo değişiminin
çok belirgin bir şekilde yapılmamış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Logo üzerinde
yapılan küçük değişiklikler biliş ihtiyacı yüksek ve düşük olan cevaplayıcılar
tarafından benzer biçimde algılanmıştır. Bu durum marka elemanı olan logonun çok
değiştirilmeden tüketici üzerinde karşı daha sıcak ve yakın bir imaj oluşturma gayreti
ile açıklanabilir. Eğer tüketiciler markaya ait logoyu belirgin bir şekilde farklı olarak
algılamış olsalardı tüketicide yeni logoya karşı direnç söz konusu olabilirdi. Bunun
sonucunda tüketicilerin yeni logoyu doğru bir şekilde tanıma hatırlama ve saklama
yapabilmesi için daha fazla tutundurma yatırımı yapmak gerekebilir.
Cevaplayıcıların logo değişimi algılamaları, marka tutumuna göre farklılık
göstermemektedir. (F1,
değişikliğe

uğratılmış

83;0,05=

olarak

5,557 ρ=0,255). Logo değişiminin az veya çok
algılayanlar

marka

tutumuna

göre

farklılık

göstermemektedirler. Logo değişiminin az olduğunu değerlendiren cevaplayıcıların
ortalaması

x az

değişim

=3,899 iken logo değişimini çok olarak değerlendiren

cevaplayıcıların ortalaması x çok değişim =4,576 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca deneklerin
biliş ihtiyacı ile logo değerlendirmeleri, markaya yönelik tutuma göre farklılık
göstermemektedir (F1,83;0,05= 0,625 ρ=0,432).
Grafik 1: Marka tutumuna göre logo değişim ve biliş ihtiyacı
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Sonuç ve Öneriler
İşletmeleri logo değişimine yönelten içsel ve dışsal faktörler aynı zamanda
tüketicinin markaya olan tutumunun yönünü ve şiddetini belirleyecektir. Logolar
üzerindeki küçük değişiklikler işletme için daha az maliyetli olabilirken, tüketici için ise
işletmenin dinamizmini, canlılığını gösterebilir. Buna karşın logo üzerinde yapılan çok
belirgin renk, şekil ve tasarım değişiklikleri (Eircell-vodafone, GE-Black&Decker) çok
maliyetli, uzun süren çalışmalar gerektirir (Daly ve Moloney, 2004; Aaker, 1991:61).
Belirgin bir şekilde değişen logolarda tanıma, kavrama, hatırlama, zihinde saklama
gibi zorluklarla karşılaşılabilir.
Yeni logoların markaya bağlı müşteriler tarafından kabul edilmeleri zor
olabilmektedir. Marka bağlılığı yüksek tüketicilerin marka tutumunu olumsuz
etkilememesi için logo değişimi bir bütünlük ve uyum içinde yönetilmelidir.
Bu araştırmaya söz konusu olan logoda ise renk ve şekil olarak eski logoya
oldukça benzemektedir. Buna karşın logo içinden geçen bir çizgiye ovallik
kazandırılarak logoda gülümseme imgesi oluşturulmuştur. Farklı biliş düzeyine sahip
cevaplayıcıların logoyu benzer biçimde algılamaları her iki logo arasında belirgin bir
farklılığın olmadığını göstermektedir. Buna karşın logo üzerinde gerçekleştirilen
küçük değişikliklerin bile marka tutumunu etkilediği görülmüştür. Bu nedenle logo
üzerinde değişiklik yapılırken çok dikkatli olunmalıdır. Yakın geçmişte logosunu
değiştiren bir televizyon kanalı sosyal paylaşım sitelerinde dile getirilen şikayetlerden
dolayı logosunu tekrar değiştirmek zorunda kalmıştır (Star TV, 2012).
Değişik

marka,

sektör

ve

cevaplayıcı

grupları

üzerinde

yapılacak

araştırmalarla logodaki renk, grafik, şekil, yazı tipi üzerindeki değişikliklerin
tüketicilerin marka tutumuna olan etkileri incelenebilir. Kişilik özellikleri, cinsiyet,
tüketici yenilik benimseme düzeyi gibi bağımsız değişkenlerin etkisi altında logo
değişimi ve marka tutumunun nasıl farklılaştığı incelenebilir. Ayrıca bağımlı değişken
olarak satın alma niyeti, marka sadakati, marka denkliği kullanılarak logo değişiminin
etkisi ortaya çıkarılabilir.
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ÖZET
Küreselleşmenin etkisinin artmasına bağlı olarak ülkeler arasındaki fiziki
sınırlar uluslararası ticaret anlaşmaları ile anlamını yitirmeye başlamıştır. Ayrıca,
hızla gelişen teknoloji ile dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir ürün artık aynı
anda dünyada birçok tüketiciye sunulmaktadır. Tüketiciler bir ürün satın alırken hangi
ülkenin markası olduğuna ya da hangi ülkede üretilmiş

olduğuna önem

vermektedirler, çünkü marka veya ürünle ilişkisi bulunan ülkenin imajı ürünü
değerlendirme ve satın alma niyetinde tüketici algısında olumlu ya da olumsuz
çağrışımlar yaparak kararlarını etkilemektedir. Bu çalışmanın temel amacı;
tüketicilerin satın alma eğilimlerinde satın alacakları ürünün ülke menşei bilgisi ile
marka ismi, fiyat ve ürünün malzemesi gibi diğer faktörlerden nasıl etkilendiğini
araştırmak ve bu faktörlerin satın alma tercihlerindeki önem derecelerini anlamaya
çalışmaktır. Özel olarak bilinmeyen yeni bir marka için tüketicilerin hangi faktöre ne
kadar önem verdiği araştırılmak istenmiştir. Çalışmada ayrıca ülke menşei bilgisi iki
farklı şekilde “üretim yeri” ve “marka yeri” olarak verilmiştir. Çalışma kapsamında ülke
menşeinin satın alma niyetine etkisinin ölçülmesinde özellikle vurgu yapılan ürün
kategorisi deri ayakkabıdır. Veriler İstanbul’da anket uygulaması ile elde edilmiştir.
Elde edilen veriler konjoint analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Satın alma tercihinde
en önemli görülen faktör üretim yeri olarak bulunmuş, bunu sırası ile malzeme, marka
yeri, fiyat ve marka izlemektedir. Çalışmaya katılan tüketicilerden alınan verilerden
her bir özellik için en yüksek fayda değerine sahip olan özellikler bir araya getirilip
tüketiciye toplamda en yüksek faydayı verebilecek ürün ortaya çıkarılmıştır. Bu
çalışmadan elde edilen sonuçların, deri ayakkabı üreten ve satan firmalara pazara
yeni girecek bir marka için tüketicilerin hangi faktörlere önem verdiğini görme ve
pazarlama stratejisi belirlemede yardımcı olması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ülke Menşei Etkisi, Marka İsmi, Satın Alma Niyeti
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THE EFFECT OF BRAND NAME AND COUNTRY ORIGIN
ON CONSUMERS' PURCHASING INTENTIONS FOR
LEATHER SHOES
ABSTRACT
With the increasing impact of globalization, the physical borders between
countries begin to fade. In addition, a good produced anywhere in the world is now
offered to the consumers all around world at the same time with the help of rapidly
developing technologies. Consumers give importance to the knowledge of country of
origin of a product in theni purchasing decision, because country image related to
brand, and/or product might have positive or negative association in consumers' mind
and therefore affect their perceptions during purchasing process. The main objective
of this study is to investigate the effect of country origin, brand name, price and
product material and the importance of these factors on the purchasing decision.
Specifically, this study intends to reach findings about the importance degree that
consumers give to the factors affecting the purchasing decision of an unfamiliar
brand. “Leather shoes” is selected as the product category within the scope of the
study. Data are gathered by using a questionnaire conducted in Istanbul and to
analyze data, conjoint analysis method, utilized data analysis method is; conjoint
analysis used. It is found that the most important factor for purchasing decision is
manufacturing country and then, respectively; material, brand country, price and the
brand name as other important factors. For each and every factor, the highest utility
value for consumers was found and the branded product with the highest total utility
value came up. The results of this study is expected to help leather shoes
manufacturing and retailer firms who will introduce a new brand to market by
consumer preference data to design their marketing strategies in the light of
consumers' preferences.
Keywords: Country of Origin Effect, Brand Name, Purchasing Intention.
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GİRİŞ
Dünyadaki ticari

dengeler

giderek

artan küreselleşmenin

etkisi

ile

değişmekte ve dünya ihracat ve ithalat yapılarında farklılaşmalar olmaktadır. 1995
yılında resmi olarak çalışmaya başlayan Dünya Ticaret Örgütü uluslararası ticarete
yeni bir boyut kazandırmış ve kısa sürede 100’ün üzerinde ülke örgüte üye olarak
uluslararası malların dolaşımı gerçekleşmeye başlamıştır. Hızla gelişen teknoloji ile
dünyanın herhangi bir yerinde üretilen bir ürün artık aynı anda dünyada birçok
tüketiciye sunulmaktadır. Bu durumda uluslararası pazarlama kavramı gündeme
gelirken tüketicinin satın alma niyetlerinin nasıl oluştuğunu anlayabilmek firmalar için
daha fazla önem kazanmıştır. Tüketicilerin yerli ve yabancı markalar arasından hangi
seçim kriterlerine dayanarak satın alma eylemlerini gerçekleştirdiklerinin ve
kararlarında hangi faktörlerin etkili olduğunun pazarlamacılar tarafından iyi analiz
edilmesi ve bu analizler doğrultusunda pazarlama stratejilerinin belirlenmesi pazarda
rekabet gücü kazanma açısından önem taşımaktadır. Ürünün ya da markanın
üretildiği ya da temsil ettiği ülke ve bu ülkenin tüketiciler için ifade ettiği anlam,
sunulan ürün ve hizmetler için önemli bir değerlendirme kaynağı niteliğindedir. Bu
unsur, yeni bir dış pazara giren veya yerel pazarlara yeni bir marka ya da ürünle
girmeye çalışan işletmeler için stratejik öneme sahiptir. İşletmeler markalarının ait
olduğu ülkenin ilgili hedef pazarda olumlu çağrışımlar yaptığına inandıkları zaman, bu
çağrışımları bir pazarlama uyarıcısı olarak kullanarak ürünlerini pazara sunabilirler.
Küresel pazarlarda artık birçok işletme üretim maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü
artırabilmek için üretim faaliyetlerinin bir kısmını kendi ülkelerinden uzak ülkelere
taşımaktadır. Üretim yeri olarak seçilen bu ülkeler işletmenin kendi menşei olan
ülkeye göre üretim maliyetlerinin çok daha az olduğu ülkeler olmaktadır. Genellikle bu
ülkeler maliyetlerin düşük olması açısından az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler
arasından seçilmektedir. Böylece nihai tüketicinin önüne farklı ülkelerde üretilmiş olan
farklı ülkelere ait markaların ürünleri satın almaları için sunulurken; tüketiciler de hem
yerli hem de yabancı menşei olan birçok ürün seçeneği ile karşılaşmaktadırlar.
Bu çalışmanın temel amacı; tüketicilerin satın alma niyetlerinde ülke menşei
bilgisini nasıl değerlendirdiklerini görmek ve bu bilginin yanında verilen marka ismi,
fiyat ve ürün malzemesi gibi satın alma kararını etkileyebilecek diğer faktörlerin
tüketiciler açısından önem derecelerini öğrenmektir. Çalışmada ayrıca tüketicilerin
bilinmeyen markalarla karşılaştıklarında seçilen marka isminin dilinin de etkili olup
olmadığı ve satın alma eğilimlerinde ne derece önemli olduğu da araştırılmıştır.
Çalışma kapsamında ülke menşeinin satın alma niyetine etkisinin ölçülmesinde
özellikle vurgu yapılan ürün kategorisi deri ayakkabıdır. Deri sektörü günümüzde
ülkemiz için son derece önemli bir sektör haline gelmiş olup pazarda deri ürünleri için
yabancı firmalarla başabaş bir rekabet yaşandığı sektörün uzmanları tarafından ifade
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edilmektedir. Deri ürünleri ihracatı ve ithalatının Türk ticareti için önemli olmasının
yanı sıra, ayakkabı en çok ihracatı yapılan deri ürün grubudur. Ayakkabı ticareti
dünya deri ticaretinin neredeyse yarısını kapsamaktadır. Deri ayakkabı ihracatında
en önemli ülkeler Çin ve İtalya’dır; Çin ucuz iş gücü maliyetleri ile birçok firmanın
imalat noktası olduğu için deri ayakkabı ihracatında önde gelmekte, İtalya ise
dünyadaki tekstil sektörü açısından moda ve kalite konusunda öncü bir ülke olarak
ayakkabı ihracatında Çin’den sonra ikinci sırada yer almaktadır. Türkiye deri
ihracatında dünya ülkelerine göre geri kalmaktadır. Türkiye’nin deri ihracatını
artırmak adına yurt dışı pazarlara gitmeden önce kendi ülkemizde Türk deri ayakkabı
markalarının rakip ülke markalarına kıyasla imaj ve kalite açısından değerlendirilmesi
önemlidir. Bu çalışmanın firmalara tüketicinin ülke menşei bilgisinin yanında, marka
ismi, fiyat ve malzeme gibi faktörlere ne kadar önem verdiğini görme fırsatını
sunması beklenmektedir.
1. Yazın Taraması
Ülke menşei olgusu; işletme, uluslararası pazarlama ve tüketici davranışları
yazınında yaklaşık son 40 yıldan beri çalışılmaktadır. Bir ürünün ülke menşeinin o
ürünün kabul edilip başarılı olmasında çok büyük bir öneme sahip olacağını söyleyen
ilk kişi Dichter olmuştur (1962:113-122). Dichter’den sonra bu konuda ilk ampirik
çalışma Schooler tarafından yapılmıştır. Konuyla ilgili yürütülmüş birçok çalışma
mevcuttur ve hepsi iki tamamlayıcı yönde bu konuyu ele almıştır. İlk olarak yapılan
çalışmalar ürün imajı ile ülke imajının bir bütün olarak ele alınmasını konu alırken
(Agrawal ve Kamakura,1999:255-67; Roth ve Diamantopoulos, 2009:726-740; Roth
ve Romeo,1992:447-497; Usunier ve Cestre, 2007:32-72) diğer çalışmalar da
tüketicilerin ülke menşei imajını ürün kalitesini değerlendirmede nasıl kullandıklarını
araştırmışlardır (Ahmed, d’Astous ve Eljabri, 2002; Veale ve Quester, 2009:1).
Tüketiciler satın alma kararlarını ya satın alma sırasında ya da daha önce
ürünlerle ilgili karşılarına çıkan mevcut bilgi ipuçlarına göre vermektedir (Magnusson,
Haas ve Zhao, 2008: 95-107). Bu ipuçları bazen dış kaynaklı olurken bazen de iç
kaynaklı olmaktadır. İç kaynaklı ipuçları ürünün performansı ve fiziksel oluşumu yani
rengi, kokusu ve yapılış malzemesi ile ilgili olurken dış kaynaklı ipuçları ise ürünün
fiyatı, marka ismi ve ürün menşei gibi ürünle ilgili dışa dönük bilgilerdir. Tüketici, her
bir ipucuna bakarak değerlendirmesini yapmaktadır (Liefeld, 1993).

Ülke menşei

kavramı aslında bir çok alt kavramdan oluşmakta, bazı ürünler için artık tek bir ülke
menşei söz konusu olmayabilmektedir. Bu farklı alt kavramlara örnek olarak ürünün
tasarımının yapıldığı ülkeyi (COD: Country of Design), üretildiği ülkeyi (COM: Country
of Manufacture) ve ürünün markasının ait olduğu ülkeyi (COB: Country of Brand)
gösterebiliriz. Küresel bir marka haline gelen Apple markasının ürünlerinde “Apple
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tarafından Kaliforniya’da tasarlanmış, Çin’de üretilmiştir” yazmaktadır. Ürün ya da
markanın belirli bir ülkeye ait olduğu ya da o ülkede işlem gördüğü tüketici tarafından
biliniyorsa veya satın alma sırasında öğreniliyorsa, ülke bilgisinin ürün etiketi
üzerinde taşınması sonucu ülke ile ilgili olumlu veya olumsuz genel yargılar
tüketicinin zihninde yeniden hatırlanmasına yol açmakta ve ürün veya markayı
değerlendirmede etkili olmaktadır.
Araştırılan ülke menşei yazınından yola çıkarak bu ilişkiyi etkileyebilecek
birçok farklı faktör olduğu ortaya çıkmıştır. Tüketicilerin zihinlerinde, kullandıkları
ürünlerin menşe ülkeleri hakkında olumlu ya da olumsuz bir takım algılar
oluşmaktadır ve bu algıların oluşumunda bir takım faktörler etkili olmaktadır. Ürünün
menşe ülkesi tüketici kararlarını; ürün özellikleri, marka imajı, marka ismi, ülkenin
imajı ve gelişmişlik

seviyesi, tüketicilerin demografik özellikleri ve tüketici

etnosentrizmi gibi faktörlere bağlı olarak etkilemektedir.
Bilkey ve Nes (1982) tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünleri yerine yabancı
menşeli ürünleri almaya daha fazla eğilimli olduklarını saptamışlar, farklı bir
araştırmalarında ise bu eğilimin ürünün fiyatı ile dengelendiğini belirtmişlerdir. Yani
tüketiciler aynı özelliklere sahip olan fakat yabancı menşeli ve yerel menşeli
ürünlerden fiyatı belirli bir düzeyde düşük olan yabancı menşeli ürünü tercih
etmektedirler. Kaynak ve Çavuşgil (1983:147-157) değişik ülkelerdeki müşterilerin
farklı ürünlere yönelik algılamaları üzerine yaptıkları incelemelerinde, müşterilerin
kendi ülkelerinin ürünlerini satın almaya istekli olduklarını, ama kalite ve fiyat
açısından yeterli derecede uygun olan yabancı menşeli ürünleri de tercih
edebildiklerini saptamışlardır. Müşteriler kendi ülkelerinin ürünleri olsa bile düşük
kaliteli ürünleri satın almamakta, bunun yerine daha kaliteli olan ithal ürünleri tercih
etmektedirler.
Bazı çalışmalar marka isimlerinin ülke menşei imajı zayıf olan ülkeler için
önemli olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, Magnusson ve diğ. (2008: 95-107)
çalışmalarında az gelişmiş ülkelere ait firmaların yabancı pazarlarda daha güçlü bir
imaja sahip olup olumsuz ülke menşei etkisini azaltmaya yönelik marka ismi
belirlemeleri konusuna değinmişlerdir. Buna bağlı olarak, gelişmekte olan ülkelere ait
firmalar olumsuz ülke menşei imajını olumlu bir imaja sahip ülkenin diline uygun
belirlenmiş bir marka ismi ile olumlu hale çevirebilirler. Böylelikle tüketiciler markanın
ülke menşei imajına bakıp yargıda bulunmak yerine, ilk başta markayı güçlü bir imaja
sahip ülke markası sanarak hareket edeceklerdir. Magnusson ve diğ. (2008: 95-107)
çalışmalarında jenerik ürünler olan saat ve deri evrak çantasını seçmiş ve bu ürünler
için çeşitli sanal marka isimleri oluşturarak farklı ülkeler için farklı “made in” ve marka
ismi kombinasyonları test edilmiş ve tüketici kalite algısı ölçülmüştür.
Akademik yazında marka isminin yabancı veya yerel dilde seçilmesinin
tüketicinin ürün değerlendirme ve tutumlarında etkili olduğu birçok çalışmada ele
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alınmıştır (Harris ve diğ.,1994:129-144; Leclerc, Schmitt ve Dube,1994: 263-270).
Leclerc, Schmitt ve Dube (1994) çalışmalarında yeni bir marka için yabancı marka
ismi olarak Fransızca bir kelime kullanılmasının Amerikalı tüketicilerin ürün ile ilgili
hedonik algılarında "Fransa'da üretilmiştir" etiketinden çok daha etkili olduğunu
bulmuşlardır. Harris ve diğerleri (1994) ise İngilizce, Almanca, İspanyolca ve
Fransızca kökenli marka isimlerinin Amerikalı tüketiciler üzerindeki hedonik
değerlerini incelemiş ve Fransızcanın daha fazla hazsal değer yaratmasına rağmen
tüketicinin İngilizce kökenli marka isimlerine yöneldiğini bulmuşlardır. Genel olarak az
gelişmiş ülkelerde yeni bir marka ile karşılaştıklarında ve bu marka ismi yabancı
kökenli bir kelime ise, tüketiciler bu markayı "yabancı" olarak algılama ve yabancı
markaları tercih etme eğilimi göstermektedirler.
2. Araştırma
Bu araştırmanın hareket noktası pazara yeni sunulacağı varsayılan deri
ayakkabı markalarını satın alma kararı verirken tüketicilerin hangi faktörlere ne kadar
önem verdiklerini anlamaya çalışmak şeklindedir. Tüketicilerin satın alma niyetlerini
oluşturuken hem ülke menşeinin hem de bu araştırmanın da temelini oluşturan daha
kapsamlı bir çalışmanın tüketici tercihlerini yakından incelemeye yönelik bir bölümü
olarak yürütülmüş olan odak grup çalışmasından elde edilen marka ismi, fiyat ve
malzeme gibi diğer faktörlerin ne derece etkili oldukları saptanmaya çalışılmıştır.

2.1 Araştırmanın Hipotezleri
Çalışma kapsamında odak grup çalışması ve yazın taramasından sonra
incelenmek istenen hipotezler şunlardır:
H1: Bilinmeyen bir marka için; tüketici satın alma kararında ürünün üretildiği
ülke, ürünün ait olduğu markanın ülkesinden daha önemlidir.
H2: Bilinmeyen bir marka için; marka ismi, dili olumlu algılanan bir ülkenin
dilinde seçildiğinde, ürün daha çok tercih edilir.
H3: Bilinmeyen bir marka için; tüketici satın alma niyetinde ürünün fiyatı
ürünün üretildiği ülke ve marka ülkesinden daha önemlidir.
H4: Bilinmeyen bir marka için; ürünün malzemesi satın alma niyetinde
ürünün üretildiği ülke ve marka ülkesinden daha önemlidir.
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2.2 Araştırmanın Metodolojisi
2.2.1 Örnekleme Süreci
Çalışmanın ana kütlesi İstanbul'da yaşayan 18 yaşını doldurmuş kadınlardır.
Çalışmaya sadece kadın tüketicilerin dahil edilmesinin ana sebebi odak grup
çalışmasında erkek katılımcılardan bu alandaki çalışma için yeterli ve anlamlı
cevaplar alınamaması olmuştur. Söz konusu ürün grubu deri ayakkabı ve satın alma
eğilimleri olunca kadın katılımcılardan daha anlamlı ve ayrıntılı bilgiler alınmıştır.

2.2.2 Veri Toplama ve Analiz Yöntemi
Bu çalışmanın verileri 11.08.2012 ile 17.08.2012 tarihleri arasında İstanbul
Bağdat Caddesi üzerinde farklı noktalarda alışveriş yapan 80 kadın katılımcıdan
toplanmıştır. Çalışmada verileri toplamada yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın hedeflerine uygun olarak verilerin analiz yöntemi olarak pazarlama
araştırmalarında yaygın olarak kullanılan konjoint analiz tekniği seçilmiş ve anket
formu bu analiz yöntemine uygun olarak hazırlanmıştır.
Konjoint analiz yöntemi bir ürün veya hizmete karşı tüketicilerin tepkilerini
anlamak için kullanılan çok değişkenli bir optimizasyon yaklaşımıdır (Çemrek, 2001).
Konjoint analizinde, üretilecek ürünün tüketici tarafından tercih edilmesinde etkili
olabileceği düşünülen faktörler ve bunların düzeyleri belirlenir. Amaca uygun olarak
faktör düzeylerinin kombinasyonlarını içeren özel bir anket hazırlanır. Söz konusu
anket tüketicilere sunulur ve bu kombinasyonlar arasından en fazla tercih etmek
istedikleri alternatifi işaretlemeleri istenir. Konjoint analizi, birden çok niteliğe sahip
ürünler arasında kişilerin değiş-tokuşunun doğasını anlamak için kurulan modeli
içerir. Model, faktörlerin bilinen setinin belirli düzeylerinin serisi olarak tanımlanmış
alternatif ürün kavramlarından oluşur. Her bir faktör düzeyi ile oluşturulmuş
yararlılıklardan (kısım değerler) hareketle toplam yararlılığın hesaplanmasına olanak
tanır. Yararlılık kavramı, konjoint analizinde ölçülen değer için temel bir kavram olup
her bir bireye özgü tercihin sübjektif bir yargısıdır. Bu kavramın çerçevesinde konjoint
analizinin amacı, faktörlerin katkılarının toplam yararlılığa göreli önemliliğini kestirmek
ve en yüksek yararlılığa sahip olan faktör ya da faktörleri belirlemektir (Gill-Sanchez,
1997: 8).
Bu çalışmada da temel amaç tüketicilerin deri ayakkabı satın alma niyeti
oluşturmada kullandıkları belli özelliklerin fayda değerlerini ve önem derecelerini
anlayabilmektir. Özel olarak tüketicilerin ülke menşei bilgisi ve marka ismine ne
derece önem verdiği anlaşılmak istenmiştir. Özellikler ve seviyeleri çalışma öncesi
yürütülmüş yazın taraması ve odak grup çalışmasına dayanarak seçilmiştir. Çalışma
öncesinde 18 kişi ile yapılan üç odak grup çalışmasından elde edilen verilere göre
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tüketicinin deri ayakkabı tercihinde hangi faktörlerin önemli olduğu belirlenmiştir.
Araştırılmak istenen özelliklerden ülke menşei bilgisi çalışmada iki farklı şekilde
yorumlanarak ürünün üretildiği ülke bilgisi "üretim yeri", markanın hangi ülkeye ait
olduğu bilgisi ise "marka yeri" olarak verilmiştir. Diğer bir özellik ise pazara yeni
girecek olan bir markayı değerlendirmek adına verilen "marka ismi"dir. Diğer
özellikler de odak grup çalışmasında katılımcıların önemle üzerinde durduğu "fiyat"
ve "malzeme"dir.
Çalışmada üretim yeri ve marka yeri olarak belirlenen ülkeler; deri
sektöründe hem üretim hem de markalaşma konusunda önde olan İtalya ve ABD,
dünyada birçok firmanın ucuz iş gücü sayesinde üretim tesislerini taşıdığı ve dünya
deri ihracatında ilk sıralarda yer alan Çin ve dünyada kaliteli deri ürünleri ve işçiliği ile
öne çıkan Türkiye’dir. Böylelikle marka yeri ve üretim yeri için seçilen seviyeler;
İtalya, ABD, Çin ve Türkiye şeklindedir. Yapılan odak grup çalışmasında Türk
pazarına en fazla deri ayakkabı üreten veya pazarda markası bulunan ülkelerin
dillerine uygun sanal marka isimleri türetilerek katılımcılardan marka isimlerine
bakarak ülke tahmini yapmaları istenmiştir. Katılımcılar tarafından en fazla sayıda
doğru olarak eşleştirilen marka isimleri, bu çalışmada marka ismi seviyeleri olarak
belirlenmiştir. Yukarıda verilen ülkeler için seçilen isimler (marka ismi seviyeleri) her
ülke için sırasıyla; Bellezza, Billy Kirk, Chuntian ve Ece'dir. Diğer bir özellik olan fiyat
için ise odak grup çalışması sırasında bilinmeyen bir markaya diğer özelliklerine bağlı
olarak verilecek fiyat seviyeleri sorulmuş ve bu çalışmaya dahil edilmiştir. Fiyat
seviyeleri; 50-100 TL,100-150 TL,150-200 TL ve 200 TL üzeridir. Özellikle odak grup
çalışmasında tüketicilerin önem verdiği özellik olan malzeme için "gerçek deri" ve
"suni deri" seviyeleri belirlenmiştir.
Yukarıdaki açıklamalar temelinde, çalışmaya 5 özellik dahil edilmiştir. Anket
formunda bu özellik ve seviyeler cevaplayıcılara farklı kombinasyonlarda
sunulmuştur. Her bir katılımcının değerlendirmesi için konjoint analizinde kullanılan
"Sawtooth Software" kullanılarak özellik ve seviyelerin uygun bir karması yapılarak
yazılım tarafından 10 adet seçim kartı hazırlanmıştır. Çalışmada 6 ve daha az özellik
olduğunda daha uygun olan "seçime dayalı konjoint analiz" yöntemi kullanılmıştır.
Anket formunda birinci bölümde bu seçim kartları tüketicilere sunularak kendilerine
her bir kartta sunulan 5 alternatiften hangisini satın almayı tercih edecekleri
sorulmuştur. Örnek seçim kartı ve cevaplayıcılara yöneltilen soru Ek-1’de
verilmektedir. Anket formunun ikinci bölümünde ise odak grup çalışmasından elde
edilen verilerden yararlanarak katılımcıların bilinmeyen bir deri ayakkabı markası ile
ilgili satın alma kararlarını verirken ürüne ait üretim ülkesi, marka ülkesi ve marka
ismi ile ilgili düşüncelerini anlamak üzere 9 ifade, beşli Likert ölçek ile yöneltilmiştir.
Anketin üçüncü ve son bölümünü ise katılımcıların demografik özelliklerini belirmeye
yönelik sorular oluşturmaktadır.
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2.2.3 Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılan 80 kadının demografik özellikleri Tablo-1'de yer
almaktadır.
Tablo-1 Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler

N= 80
Adet

Geçerli Yüzde

Lisans öncesi

17

21,3%

Lisans

48

60,0%

Y.Lisans/Doktora

15

18,7%

Öğrenci

31

38,8%

Akademisyen

3

3,8%

Kamu Çalışanı

6

7,5%

Özel Sektör

34

42,5%

Emekli

1

1,3%

Ev Hanımı

3

3,8%

Diğer

2

2,5%

750-3000

31

38,8%

3001+

49

61,2%

18-29

48

60,0%

30+

32

40,0%

Eğitim

Meslek

Gelir Durumu

Yaş

Araştırmaya dahil olan cevaplayıcıların çoğunluğu %60 oranında 18-29 yaş
grubunda olup daha genç kesim içinde yer almakta, geri kalan 30 yaş ve üstünü
temsil etmektedir. Katılımcılar çoğunlukla %60 oranında lisans eğitimine sahip olup
bunu %21,3 oranında lisans öncesi eğitimlilerin takip ettiği görülmüştür. Ayrıca,
katılımcıların çoğunluğu %42,5 oranında özel sektör çalışanı olup bunu %38,8 ile
öğrenciler izlemektedir. Gelir durumu açısından, hane geliri alt ve orta seviyede 7503000 TL olan kesim, katılımcıların %38,8’ini, orta üstü ve üst gelir seviyesi 3000 TL
üstü olan kesim %61,2 ile çoğunluğu oluşturmaktadır.
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Cevaplayıcılar tarafından pazara yeni girmiş olan bir deri ayakkabı
markasına ait özelliklere verilen önem dereceleri ve tüketiciler için fayda değerleri
Tablo-2'de görülmektedir.
Tablo-2 Konjoint Analizi Faktör Önem Dereceleri ve Fayda Düzeyleri

Faktör

MARKA

ÜRETİM
YERİ

MARKA
ÜLKE

FİYAT

MALZEME

Faktör Düzeyleri
1-Chuntian
2-Billy Kirk
3-Bellezza
4-Ece
1-Çin
2-A.B.D
3-İtalya
4-Türkiye
1-Çin
2-A.B.D
3-İtalya
4-Türkiye
1-50-100
2-100-150
3-150-200
4-200 TL üzeri
1-Gerçek Deri
2-Suni Deri

Ortalama Önem
(Faktör)

9,75

29,19

23,82

TL
TL
TL

9,95

27,28

Fayda

(Faktör

Düzeyi)
9,52
-7,24
-0,09
-2,19
-75,46
17,65
33,26
24,56
-58,36
-1,96
18,94
41,39
19,94
8,70
1,19
-29,83
63,41
-63,41

Elde edilmiş olan sonuçlara göre ortalama önem değerlerine bakıldığında,
tüketiciler için yeni bir deri ayakkabı markası satın alma tercihlerinde en fazla önem
verilen faktör % 29,19 oranıyla ‘üretim yeri’ olmuştur. Daha sonra %27,28 ile en fazla
önem verilen faktör ‘malzeme’ olurken, onu sırasıyla %23,82 ile ‘marka yeri’, %9,95
ile ‘fiyat’ ve son olarak %9,75 ile ‘marka ismi’ izlemektedir. Fiyat; üretim yeri veya
marka yerinden daha az öneme sahip olduğundan H3 red edilmiştir. Buradan da
görüldüğü gibi üretim ülkesi marka ülkesinden daha fazla önemli görülmüştür ve H1
kabul edilmiştir. Elde edilen bu önem değerlerinin özet gösterimi Şekil-1'de
gösterilmektedir.
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Şekil-1 Önem Değerlerinin Özet Gösterimi

Faktör düzeylerinin faktör içindeki faydasına ya da göreli önemine
bakıldığında ise cevaplayanların sunulan seçenekler içinde en çok tercih ettikleri ve
yüksek faydayı vurguladıkları marka "Chuntian" olmuştur. Diğer marka isimleri pek
tercih edilmemekle birlikte en az tercih edilen marka ismi de "Billy Kirk" olmuştur.
Beklenenin aksine, olumlu algıya sahip olan ülkelerin dillerine uygun olarak türetilmiş
marka isimleri olan Billy Kirk ve Bellezza yerine tüketiciler diğer özelliklerle
kendilerine daha fazla fayda sağlayan Çince’ye uygun olarak türetilmiş marka ismini
tercih etmişlerdir. Bu yüzden H2 red edilmiştir. ‘Üretim yeri’ göz önüne alındığında,
beklenildiği gibi İtalya en fazla tercih edilen ülke olurken, yine beklenildiği gibi düşük
kalite algısına sahip olan Çin en az tercih edilen ülke olmuştur. ‘Marka ülkesi’
açısından cevaplayıcılar en fazla Türkiye'yi tercih ederken, en az Çin tercih edilmiştir.
‘Fiyat’ beklenildiği gibi en az miktara sahip olan 50-100 TL arasında tercih edilirken,
‘malzeme’de de yine beklenildiği gibi gerçek deri suni deriye göre daha fazla tercih
edilmiştir. Ancak malzeme özelliği marka yerinden daha fazla öneme sahip olurken
üretim yerinden daha az öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır ve H4 red edilmiştir.
Her bir özelliğe (faktör) ilişkin fayda değerlerinin grafiksel olarak gösterimi Şekil-2 ve
Şekil-3'te sırasıyla sunulmaktadır.
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Şekil-2 Marka ve Üretim Yeri Özelliklerinin Fayda Değerleri

Şekil-3 Marka Yeri, Fiyat ve Malzeme Özelliklerinin Fayda Değerleri

Bu sonuçlara göre, olası ürün seçenekleri arasında elde edilebilecek en
yüksek fayda değeri her bir özellikte en yüksek fayda değerine sahip seviyenin
seçilmesiyle oluşmaktadır. Buna göre, en yüksek fayda değeri "Chuntian" marka
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ismini seçen, üretimini İtalya'da yaptıran bir Türk markasının gerçek deri malzeme ile
üretim yapıp 50-100 TL arasında bir fiyat belirlediği deri ayakkabı ürününden elde
edildiği anlaşılmaktadır.
Bu çalışma kapsamında genel bir değerlendirme yapıldığında, üretim ülkesi
ve marka ülkesinin tercihler üzerinde marka isminden daha fazla etkili olduğu
sonucuna varılabilir, çünkü üretim ülkesi ve marka ülkesi tüketiciler tarafından olumlu
algılandığında, marka isminin dili olumsuz algılanan bir ülkeye ait olsa da tercih
konusunda çok etkili olmadığı görülmektedir.
Veriler aynı zamanda iki farklı yaş grubu ve gelir düzeyine göre tekrar analiz
edilmiştir. Yaş grubu 18-29 ve 30 yaş ve üstü, gelir grubu da hane geliri 750-3000TL
ve 3001 TL üstü şeklinde ikiye ayrılmış ve sonuçlar iki grup için daha farklı çıkmıştır.
Faktörler ve gruplara göre önem dereceleri Tablo-3'de verilmektedir.
Tablo-3 Yaş ve Gelir Gruplarına Göre Faktörlerin Önem Dereceleri

FAKTÖR

YAŞ=1

YAŞ=2

GELİR=1

GELİR=2

(%)

(%)

(%)

(%)

9,70

9,83

10,47

9,29

28,82

29,75

30,96

28,07

22,92

25,17

22,59

24,61

FİYAT

11,03

8,34

10,06

9,89

MALZEME

27,53

26,91

25,92

28,14

MARKA
ÜRETİM
YERİ
MARKA
ÜLKE

Yaş=1 (18-29 yaş arası); Yaş=2 (30 yaş ve üstü); Gelir=1 (750-3000TL); Gelir=2 (3001 TL üstü)

Anketin ikinci bölümünde cevaplayıcılara yazın taramasından yola çıkarak ve
odak grup çalışmasıyla elde edilen verilere dayanarak önceden bilmedikleri ve
pazara yeni girecek olan deri ayakkabı markaları ile ilgili düşüncelerini anlamak için
bazı ifadeler verilmiş ve bu ifadelere katılım dereceleri sorgulanmıştır. Bu ifadeler
genel olarak marka isminin kalite algısı ile ilişkisi ve marka yeri ile üretim yerinin
önemine yönelik katılımcıların tutumlarını belirlemeye yöneliktir. Cevaplayıcıların
daha önceden bilmedikleri bir deri ayakkabı markası satın alırken üretildiği ülkeye ve
markanın ait olduğu ülkeye önem verdikleri görülürken, marka isminin Türk markası
olması yerine yabancı olmasının tüketicinin daha fazla dikkatini çektiği anlaşılmıştır.
Marka isminin kalite göstergesi olarak algılanması ve marka isminin dili de
cevaplayıcıların katılma ortalamaları açısından çok anlamlı bulunmamıştır.
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SONUÇ
Bu çalışmada temel amaç, tüketicilerin deri ayakkabı satın alma niyeti
oluşturmada dikkate aldıkları özelliklerin fayda değerlerini ve önem derecelerini
anlayabilmektir. Özel olarak araştırılmak istenen konu, bilinmeyen yeni bir marka için
tüketicilerin ülke menşei bilgisi ve marka ismine ne derece önem verdiği ile ilgilidir.
Çalışma kapsamında odak grup çalışmalarından yola çıkarak ürün grubu olarak
seçilmiş olan deri ayakkabıda kadın tüketicilerin satın alma tercihlerinin daha anlamlı
olarak yorumlanabileceği sonucuna varılarak bu araştırmada sadece kadın
katılımcılara anket uygulanmıştır. Elde edilen verileri analiz etmek için konjoint analiz
yöntemine başvurulmuş ve anket formunun hazırlanması ve veri analizi Sawtooth
Software yardımıyla yapılmıştır. Yazın taraması ve odak grup sonuçlarından
yararlanarak deri ayakkabı satın alma niyetini etkileyebilecek faktör ve faktör
düzeyleri belirlenmiş, konjoint analizi ile seçim alternatifleri sunularak tüketicilerin
hangi faktöre ne kadar önem verdikleri ve hangi faktör düzeyinden ne kadar fayda
sağladıkları araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında bilinmeyen bir marka için
belirlenen ürün özellikleri marka, üretim yeri, marka yeri, fiyat ve malzeme olarak ele
alınmıştır. Verilerin analizi ile bu özelliklerden en fazla öneme sahip olan özellik
üretim yeri (%29,19) bulunmuş, bunu sırası ile malzeme, marka yeri, fiyat ve marka
izlemektedir. Üretim yerinin önemli görülmesi beklenen bir sonuç olmakla beraber,
marka yerinin malzemeden daha az önemli çıkması araştırmacılar için beklenmedik
bir sonuçtur. Marka yeri, pazara yeni girmiş bir marka için çoğunlukla kalite
göstergesi sayılabilmektedir. Ancak burada ürün grubuna bağlı olarak, malzemenin
kaliteli olmasının tüketicinin algıladığı değeri ve tercihini daha fazla etkilediği
düşünülmektedir. Katılımcılar arasında en fazla tercih edilen marka ismi ise Çince bir
ismi çağrıştıran Chuntian olmuştur. Akademik yazında yer alan ‘marka isimlerinin
dilleri ürün grubundaki en olumlu imaja sahip ülkeden seçilirse o ürün daha fazla
tercih edilir yargısı’ bu çalışmada doğrulanmamıştır. İtalyanca marka ismi olarak
türetilen Bellezza fazla tercih edilmemiştir. Amerikan marka ismi olarak düşünülen
Billy Kirk ise yerel marka olarak algılanması beklenen isim olan Ece'den daha az
tercih edilen marka ismi olmuştur.
Bu sonuçlara göre bu çalışmaya katılanlar açısından her bir özellikte en
yüksek fayda değerine sahip seviyenin seçilmesiyle,

"Chuntian" marka ismi ile

üretimini İtalya'da yaptıran bir Türk markasının gerçek deri malzeme ile üretim yapıp
50-100 TL arasında bir fiyat belirlediği deri ayakkabı ürünü en yüksek fayda değerine
sahiptir.
Çalışmanın sahip olduğu bir takım kısıtlar söz konusudur. Öncelikle, bulgular
göreceli olarak küçük bir örneklemden alınan verilere dayanarak elde edilmiştir;
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veriler sadece İstanbul Bağdat Caddesi'ne alışverişe gelen kadın katılımcılardan
toplanmıştır. Daha büyük örneklem ile farklı yerlerden veri toplanarak yapılacak bir
çalışma ile farklı bulgulara ulaşılabilir.
Bu çalışma kapsamında elde edilen sonuçların tüketiciler ve deri ayakkabı
firmaları için yorumlanması mümkündür. Tüketicilerin bilmedikleri bir markayı
değerlendirmelerinde ülke menşei faktörünün önemli olduğu ve üretim yerinin marka
yerinden daha önemli bulunduğu görülmektedir. Tüketiciler bilmedikleri bir markanın
ülkesinden çok daha önce işçiliği ve kalitesine güvendikleri üretim ülkesine bakarak
tercihlerini yapabilmektedirler. Deri ayakkabı üreten ve satan firmalar pazara yeni
girecek bir marka için tüketicilerin üretim yeri ve malzemeye önem verdiğini bilerek
pazarlama stratejilerine yön verebilmelidirler. Bu çalışmada marka isminin etkisi
beklendiği gibi çıkmamış ve yabancı marka ismi ile yerel marka ismi arasındaki tercih
farkları bu çalışmada verilmemiştir. İleriki çalışmalarda faktörlerden bazıları sabit
tutularak diğer faktörlerin önem dereceleri ve fayda değerleri hesaplanabilir. Örneğin
üretim yeri Çin ve İtalya olduğunda ya da marka ismi yabancı ve yerel olduğunda
tüketicilerin iki farklı seçenekte hangi faktörlere daha fazla önem verdiği araştırılabilir.
Yabancı marka ismi olan bir üründe en çok önem verilen faktör ile yerel marka ismi
kullanan üründe en çok önem verilen faktörün aynı olmaması beklenir ve ileriki
çalışmalar için bu alana odaklanılması anlamlı olabilir.
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Ek-1
Örnek Seçim Kartı
Piyasaya yeni sunulan deri ayakkabı marka isimleri şunlardır:
ECE, BILLY KIRK, CHUNTIAN, BELLEZZA
ECE

BILLY KIRK

ÜRETİM YERİ İTALYA

ÜRETİM YERİ ABD

MARKA YERİ İTALYA

MARKA YERİ TÜRKİYE

200 TL ÜZERİNDE

150 TL- 200 TL FİYAT
ARALIĞINDA

SUNİ DERİ

GERÇEK DERİ

Seçenek 3

Seçenek 4

HİÇBİRİ
BELLEZZA

CHUNTIAN

ÜRETİM YERİ ÇİN

ÜRETİM YERİ TÜRKİYE

MARKA YERİ ÇİN

MARKA YERİ ABD

100 TL- 150 TL FİYAT

50 TL- 100 TL FİYAT

ARALIĞINDA

ARALIĞINDA

SUNİ DERİ

GERÇEK DERİ

SEÇENEK 1 ( )

SEÇENEK 2 ( )

SEÇENEK 3 ( )

SEÇENEK 4 ( ) SEÇENEK 5 (

(Lütfen gösterilen 5 seçenekten yalnız 1 tanesini işaretleyiniz.)

)

TÜKETİCİ MEMNUNİYETSİZLİĞİ VE ŞİKÂYET
DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE İLGİLENİMİN
DÜZENLEYİCİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Yrd. Doç. Dr. Elif Boyraz
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
elif.boyraz@gop.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Sema Polatcı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
sema.polatci@gop.edu.tr

ÖZET
Bu çalışmanın amacı tüketicinin dayanıklı tüketim malı satın alma kararı
sonrası memnuniyetsizliği ile şikâyet davranışı arasındaki ilişkide, tüketici ilgileniminin
düzenleyici etkisini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda Tokat il merkezinde kolayda
örnekleme metodu ile belirlenen 166 tüketiciye yüz yüze anket uygulanmıştır. Elde
edilen veriler t-testi, tek yönlü varyans analizi, hiyerarşik regresyon analizi ve yapısal
eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Sonuçlar memnuniyetsizlik ve şikâyet davranışı
ilişkisinde ilgilenimin tam aracılık etkisinin söz konusu olduğunu göstermektedir.
Tüketicinin dayanıklı tüketim mallarından memnuniyetsizliği arttığında söz konusu
ürünlere olan ilgilenimi düşmekte ve bunun sonucu olarak da şikâyet etme eğilimi
zayıflamaktadır.
Anahtar
Davranışı, İlgilenim

Kelimeler:

Tüketici

Memnuniyeti/Memnuniyetsizliği,

Şikâyet
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THE MODERATING EFFECT OF INVOLVEMENT ON THE
RELATIONSHIP BETWEEN POST PURCHASE
DISSATISFACTION AND COMPLAINING BEHAVIOR

ABSTRACT
The purpose of this study is to identify the moderating effect of consumer
involvement on the relationship between post purchase dissatisfaction about durable
consumer goods and complaining behavior. A questionnaire based on Convenience
Sampling is applied to 166 consumers in Tokat city-center. Collected data is
analyzed by utilization of Structural Equation Modeling. The results indicate that the
consumer involvement does play a full mediation role over the relationship between
post purchase dissatisfaction and the complaining behavior. Increase on the
dissatisfaction about durable consumer goods seems to cause a decrease on the
consumer involvement, and hence the complaining behavior becomes weaker.
Key Words: Consumer Satisfaction/Dissatisfaction, Complaining Behavior,
Involvement
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GİRİŞ
Modern pazarlama uygulamalarının işletmeler için kaçınılmaz olduğu yoğun
rekabet ortamında müşteri ihtiyaç ve isteklerinin tatmini vazgeçilmez bir öncelik
olmaktadır. Rekabetin yoğunlaşmasının yanı sıra yenilikçiliğin, farklılaşmanın giderek
önem kazanması ve tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi gibi gelişmeler işletmeleri,
müşteri memnuniyeti ve memnuniyetsizliği kavramlarını yeniden düşünmeye
zorlamaktadır.
Üretici ve tüketici arasındaki mübadelede ekonomik gücü elinde bulunduran
tarafın üretici olması, onların uygulamalarına karşı tüketicinin korunmasını ve güç
dengesinin yeniden inşasını sağlayacak bir mekanizmanın varlığını gerektirmektedir.
Tüketicilerin mübadele sürecinde üreticilere karşı kullandıkları en önemli güç
dengeleyici faktör, tüketici şikâyet davranışıdır. Satın alma sonrası değerlendirme
aşamasının çıktısı memnuniyetsizlik olan tüketici aktif şikâyetten, tepkisizliğe kadar
bir dizi davranış sergilemektedir. Şikâyet davranışı tüketicinin üretici veya aracı
karşısındaki en önemli silahıdır.
Şikâyet davranışını harekete geçiren güç, tüketicinin ihtiyacını karşılayacağı
konusunda umut bağladığı üründen, markadan ve/veya işletmeden memnun
kalmamasıdır. Satın alma deneyimi sonrası ihtiyacının giderilmediğini düşünen
tüketici; işletmeyi terk etmekten, işletme sahip ve çalışanlarına şikâyette bulunmaya;
üçüncü partilere şikâyet etmekten, negatif ağızdan ağza iletişime kadar pek çok
şekilde tepki göstermektedir. Bu tepkiler işletmelerin karşılaşmayı arzu etmediği
durumlar olmakla beraber, gerçekleştiğinde iyi değerlendirilmesi gereken fırsatlardır.
Bu noktada başarılı şirketler ile başarısızları ayıran şey, bu şikâyetleri değişime
olanak sağlayabilecek bir imkân olarak nasıl kullanabildikleridir (Zemke ve Anderson,
2007, akt. Ekiz ve Köker, 2010: 2859). Şikâyetçi tüketici ikna edildiğinde tekrar
kazanılabilecek tüketici iken, tepkisi sessizce uzaklaşmak olan tüketici işletme için en
önemli tehdittir.
Müşteri beklentilerinin karşılanmaması şikâyetin başlangıç noktasıdır. Bu
memnuniyetsizliğin kaynağı mal veya hizmetin performansının beklenenin altında
olması olabileceği gibi müşteriyle kurulan ilişkiden memnuniyetsizlik de olabilir.
Beklentisi karşılanmayan tüketici yaptığı alışverişte kendisi için bir değer
yaratılmadığını düşünecek ve memnuniyetsizliğini belirtip belirtmemek yönünde bir
karar verecektir.
Tüketiciler kendilerine sıkıntı ve stres veren satın alma deneyimleriyle temel
olarak üç şekilde baş etmektedirler. Bu yaklaşımlar problem odaklı, duyguya odaklı
ve kaçınma yoluyla başa çıkma yöntemleridir. Problem odaklı başa çıkmada tüketici
memnuniyetsizlik yaratan satın alma deneyimi ile doğrudan ilgilenmekte, sorununu
uygun ve hızlı bir biçimde çözmeye çalışmaktadır. Duygu odaklı başa çıkmada
probleme doğrudan yönelmek yerine birey duygusal durumuna odaklanmaktadır.
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Kaçınmak ise durumdan fiziksel olarak uzaklaşmaktır. Bu durumda tüketici ortamı
sessizce terk etmeyi tercih etmektedir (Barış, 2006: 41). İşletmeler için en sıkıntılı
durum bu üçüncü başa çıkma yöntemidir. Bu yöntemde tüketici memnuniyetsizlik
yaşamakta ancak bununla ilgili işletmeye bir geribildirim sağlamamaktadır. Terk etme
davranışı zaman zaman bir daha söz konusu işletmeyi tercih etmeme şeklinde de
ortaya çıkmaktadır. Bu durumda tüketici hiç haberdar olunmadan kaybedilmekte ve
sonrasında yapacağı negatif ağızdan ağza iletişim ile de başka müşterilerin
kaybedilmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu nedenle işletmeler tüketicinin şikâyet
davranışını adeta kendisine sunulmuş bir ödül, bir fırsat olarak görmeli ve etkin bir
şekilde şikâyet sürecini yönetebilmelidir. Aksi takdirde şikâyetçi tüketicinin
memnuniyetsizliği de katlanarak artacaktır.
Tüketicinin şikâyet davranışı pek çok faktörden etkilenmektedir. Tüketicinin
demografik özellikleri, psikolojik özellikleri, kültürel faktörler ve satın alma
alışkanlıkları gibi pek çok faktör tüketicinin şikâyet etme ya da etmeme kararının
şekillendiricisidir. Bu faktörler tüketicinin şikâyet eğilimini genel olarak belirlemektedir.
Bunun yanı sıra herhangi bir tüketicinin şikâyet davranışı içinde bulunduğu duruma
ve satın aldığı mal veya hizmete göre de farklılaşabilmektedir. Bu durum tüketicinin
mal veya hizmete olan ilgilenimi ile de yakından alakalıdır. Tüketici düşük ilgilenim
gösterdiği mal veya hizmetlerden memnun olmadığında daha pasif bir tepki
gösterirken, yüksek ilgilenimle satın aldığı mal veya hizmetlerde memnun olmama
durumunda aktif şikâyet eğilimi daha yüksek olabilmektedir.
Tüketiciler yalnızca yeteri derecede güdülenmişse kendilerine sunulan
bilgileri

detaylı

bir

şekilde

analiz

edebilmekte

ve

bu

bilgilerle

kompleks

değerlendirmeler yapabilmektedir. Tüketicinin bu bilgilenme sürecindeki güdülenme
derecesi onun ilgilenimini ifade etmektedir. İlgilenimin derecesi söz konusu ürünün
tüketicinin ihtiyaç, değer ve ilgileriyle ilişki derecesine bağlıdır (Balabanis ve
Reynolds, 2001: 108). Tüketicinin ilgilenimi beraberinde zihinsel ve fiziksel bir çabayı
da getirmekte; onun ürüne veya markaya yönelik bilgi arayışını şekillendirmektedir.
İlgilenim düzeyi yüksek tüketiciler daha çok bilgi aramakta, daha çok değerlendirme
yapmakta ve daha uzun bir satın alma karar süreci yaşamaktadır (Koç, 2007: 147).
Bu nedenle memnuniyet ya da memnuniyetsizliğe ilişkin değerlendirmeleri de
ilgilenim düzeyi daha düşük olan tüketicilerden karışık olmaktadır. İlgilenim düzeyi
yüksek tüketicilerin şikâyet etme eğilimlerinin daha yüksek olacağı beklentisi bu
araştırmanın temel güdüleyicisidir. Söz konusu beklenti doğrultusunda geliştirilen
araştırmanın amacı dayanıklı tüketim malı satın alma kararlarından duyulan
memnuniyet/memnuniyetsizlik ile şikâyet davranışı ilişkisinde ilgilenimin düzenleyici
etkisini ortaya koymaktır.
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1. Literatür Taraması
Tüketicilerin şikâyet etme veya etmeme kararları pek çok faktörden
etkilenmektedir. Bu sebeple şikâyet davranışı pek çok akademik araştırmaya konu
olmuştur. Bu araştırmalardan bir kısmının konu ve bulgularına aşağıda
değinilmektedir.
Andreasen ve Best (1977) tüketici şikâyetlerini ve işletmelerin bunlara
verdikleri cevapları konu edindikleri çalışmalarında beş satın almadan birinin
memnuniyetsizlikle sonuçlandığını ve üç şikâyetten birinin çözümlenmediğini tespit
etmişlerdir. Bu durumda işletmelerin yapması gereken tüketici memnuniyet verilerini
bilgi sistemlerinin bir parçası haline getirmek, şikâyetleri çözümlemekten sorumlu bir
komite oluşturmak ve tüketicileri şikâyet çözme mekanizmaları hakkında
bilgilendirmektir.
Clark, Kaminski ve Rink (1992) şikâyette bulunan tüketicilerin firmanın imajı
hakkındaki görüşlerinin, firmanın şikâyetleri karşılama tarzına olan bağlılığını
incelemişlerdir. Sonuçlar firmaların şikâyetlere karşı sağlam savunmacı bir pazarlama
stratejisi uyguladığında memnuniyetsiz tüketicilerin firma imajı hakkındaki
düşüncelerinin olumlu yönde değiştiğini göstermektedir.
Kolodinsky (1995) çalışmasında tüketicilerin şikâyet davranışlarına göre
tepkisizler, özel yollarla şikâyette bulunanlar, yasal yolları kullananlar, hem yasal hem
özel yolları kullananlar gruplarına düşme ihtimallerini araştırmıştır. Söz konusu
araştırmada tüketicilerin karakteristik özelliklerinin şikâyet davranışının belirleyicisi
olduğu vurgulanmıştır.
Levesque ve McDougall (1996) hizmet işletmelerinde tüketicilerin
karşılaşabilecekleri problemleri; hizmet çıktıları, hizmet süreci, fiyat ve dağıtım olmak
üzere dört başlıkta toplamış ve bu problemler karşısında sergiledikleri şikâyet etme
veya terk etme davranışlarını konu etmişlerdir. Tüketiciler ses çıkarmadan işletmeyi
terk etmek yerine seslerini çıkarma eğilimindedirler, şikâyet davranışının şekli
problemin önemine göre farklılaşmaktadır ve işletmeyi terk etme eğilimi en çok
hizmet çıktıları ile ilgili problemlerde söz konusu olmaktadır.
“Tüketici ne zaman şikâyet eder?” sorusunun cevabını arayan Singh ve
Wilkes (1996) tüketicinin başvurabileceği çok sayıda şikâyet davranışının var
olduğunu belirtmiş ve bunları bağımlı değişken olarak araştırmalarında
kullanmışlardır. Araştırma sonuçları şikâyette bulunma eğiliminin memnuniyetsizliğin
yoğunluğunun düşük olduğu durumda, yüksek olduğu durumdan daha baskın
olduğunu göstermektedir.
“Tüketici neden şikâyet etmez?” sorusunun cevabını arayan Stephens ve
Gwinner (1998) ise psikolojik strese neden olan tüketici tehdit ve zararını modele
bilişsel tahmin bileşeni olarak dahil etmiştir. Stres yüklü olmak tüketiciyi duygusal
davranmaya iterken aynı zamanda problemle başa çıkma yolunu da etkilemektedir.
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Üzerinde psikolojik bir tehdit hisseden tüketici his odaklı başa çıkma ve kaçınma
yoluyla başa çıkma yöntemlerini kullanmaktadır.
Keng ve Liu (1997) kişisel değerlerle şikâyet etme davranışını
ilişkilendirdikleri çalışmalarında cevaplayıcıları grup odaklı ve bireysel odaklı olmak
üzere ikiye ayırmışlardır. Grup odaklı tüketiciler daha çok özel yollara başvuru
şeklinde şikâyet davranışı sergilerken, bireysel odaklı tüketiciler daha çok resmi
kanallardan hak arama yolunu tercih etmektedirler.
Blodgett ve Anderson (2000) tüketici şikâyet sürecini Bayesyan şebeke
modeli yardımıyla incelemişlerdir. Çalışmada memnun şikâyetçi, memnuniyetsiz
şikâyetçi ve şikâyet etmeyen tüketicilerin davranış farklılıkları ele alınmıştır.
Çalışmanın en dikkat çeken bulgularından biri memnuniyetsiz şikâyetçilerin ve
şikâyet etmeyen tüketicilerin işletmeyi terk etme eğiliminin beklendiği kadar yüksek
olmamasıdır.
Liu ve McClure (2001) çalışmalarında kültürün tüketici şikâyet davranışı
üzerindeki etkilerinin incelemişlerdir. Araştırma sonuçları kolektivist toplumlarla
bireysel anlayışın hakîm olduğu kültürlerde şikâyet davranışının farklılık gösterdiğini
ortaya koymaktadır.
Halstead’ın (2002) araştırmasının temel sorusu negatif ağızdan ağza
iletişimin diğer şikâyet davranışlarının ikamesi mi yoksa tamamlayıcısı mı olduğudur.
Sonuçlar negatif ağızdan ağza iletişimi kullanan tüketicilerin aynı zamanda üretici
veya perakendeciye de şikâyette bulunduğu göstermektedir. Bu sonuç negatif
iletişimin diğer yöntemlerin tamamlayıcısı olduğuna işaret etmektedir.
Bougie, Pieters ve Zeelenberg (2003) öfke ve memnuniyetsizliğin hizmet
hataları sonrası tüketici davranışları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Yazarlar öfke
ve memnuniyetsizliğin kalitatif açıdan birbirinden farklı durumlar olduğunu, dolayısıyla
etkilerinin
de
farklı
olacağını
savunmaktadırlar.
Araştırma
sonuçları
memnuniyetsizliğin şikâyet davranışının üzerinde doğrudan etkisinin olmadığını,
öfkenin ise şikâyet davranışının önemli bir açıklayıcısı olduğunu göstermektedir.
Phau ve Sari (2004) Endonezya’daki tüketicilerin şikâyet davranışını
etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmanın temel amacı şikâyet eden tüketiciler ile
etmeyen tüketicilerin demografik özellikleri, algıları, ürünlere ve işletmelere karşı
tutumları açısından farklılıklarını belirlemektir. Sonuçlar şikâyette bulunan tüketicilerin
yüksek gelire ve eğitim düzeyine sahip olduklarını, şikâyet etme davranışına olumlu
baktıklarını, risk almayı sevdiklerini, bireysel hareket etmeyi tercih eden bir karakter
yapısına sahip olduklarını göstermektedir.
Zeelenberg ve Pieters (2004) tüketicinin memnuniyetsizliği ve şikâyet
davranışını konu edindikleri çalışmalarında duyguların önemine işaret etmektedirler.
Duyguların şikâyet davranışı üzerindeki etkisi memnuniyetsizlikten daha baskındır.
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Yazarlar memnuniyetsizlik ölçeklerinde mutlaka duygu bileşenine yer verilmesi
gerektiğini vurgulamışlardır.
Lerman (2006) çalışmasında tüketicinin nezaketi ile şikâyet davranışı
arasındaki ilişki üzerinde durmuştur. Çalışmanın amacı tüketicinin bir problemle
karşılaştığında şikâyette bulunmasını engelleyecek bir iletişim modeli kurmak ve
nezaket ile şikâyette bulunma arasındaki tercihin belirleyicilerini araştırmaktır.
Araştırma şikâyet ile nezaket arasında ters bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Ayrıca
bulgular nazik ve nazik olmayan tüketicilerin farklı şikâyet davranışları gösterdiğini
kanıtlamaktadır.
Ndubisi ve Ling (2006) Malezyalı tüketicilerin özel yollarla şikâyette bulunma,
yasal yollarla şikâyette bulunma ve işletmeyi terk etme davranışlarını incelemişlerdir.
Cinsiyet açısından tüketici şikâyet davranışı farklılık göstermezken, gelir açısından
göstermektedir. Gelir düzeyi düşük olan tüketiciler yüksek olan tüketicilere göre daha
sessiz şekilde işletmeyi terk etmekte, yüksek olan tüketiciler ise şikâyetlerini
ayrılmadan önce sözlü olarak da belirtmektedirler.
Onyeaso (2007) tüketici memnuniyetsizliği ile şikâyet davranışı arasındaki
öngörülen pozitif ilişkiyi test etmek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmasında zaman
serileri panel data yöntemini kullanmış ve iki değişken arasında uzun dönemli bir
dengenin varlığını ortaya koymuştur. Geçmiş memnuniyetsizlikler bugünkü şikâyet
davranışındaki değişimleri açıklamakta, geçmiş şikâyetler bugünkü şikâyet
davranışındaki değişimleri açıklamakta, mevcut durumdaki memnuniyetsizlik de
mevcut durumdaki şikâyet davranışı değişimlerini açıklamaktadır.
Mattila ve Ro (2008) tüketicinin şikâyet davranışı üzerinde duyguların etkisini
konu aldıkları çalışmalarında farklı tüketici duygularını incelemişlerdir. Onlara göre
tüketicinin hayal kırıklığı ve öfke hissettiği memnuniyetsizlik hallerinde şikâyet
davranışının her şekline rastlamak mümkünken, endişe hissettiği durumlarda değildir.
Kitapçı (2008) Sivas’taki restoranların müşterileri üzerinde gerçekleştirdiği
çalışmasında müşterilerin şikâyet davranışlarının genellikle negatif ağızdan ağza
iletişim ve işletmeye bir daha gitmemek olarak ortaya çıktığını, müşterilerin işletmeye
şikâyet iletmede pasif davrandığını tespit etmiştir.
Sharma vd. (2010) tüketici şikâyet davranışının şekillenmesinde durumsal
faktörlerin etkisinin ihmal edildiğine dikkat çektikleri çalışmalarında durumsal bir
faktör olan ilgilenim ve iki farklı kişisel tavrın; öz kontrol ve dürtüsel hareket etme
eğilimlerinin üstünde durmuşlardır. İlgilenim ve dürtüselliğin memnuniyetsizlik ve
şikâyet davranışı arasındaki ilişkide pozitif düzenleyici etkisi varken, öz kontrolün söz
konusu ilişkide negatif düzenleyici etkisi vardır.
Özer, Ergeneli ve Hamidli (2010) Türkiye ve Azerbaycan’daki tüketicilerin
satın alma sonrası memnuniyetsizlik durumunda gösterdiği tepkileri konu aldıkları
çalışmalarında üç tür tepkinin varlığını ortaya koymuşlardır. Bunlar bireysel tepki,
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işletmeye şikâyet ve üçüncü tarafa şikâyet tepkileridir. Hem Azerbaycan’daki hem
Türkiye’deki tüketiciler bireysel tepki ve işletmeye şikâyet davranışı sergilerken,
üçüncü tarafa şikâyet iki ülkede de tercih edilen bir yöntem değildir.
Ekiz ve Köker (2011) Çinli ve Amerikalı turistlerin şikâyet etme davranışları
arasındaki farkları ve bunun sadakatle ilişkisini konu edindikleri çalışmalarında; Çinli
turistlerin hataları unutup affetmeye yatkın olduklarını, Amerikalı turistlerin ise
hoşlanmadıkları bir durumla karşılaştıklarında kendilerini ifade edebilmek için üçüncü
kişilere başvurduklarını tespit etmişlerdir.
Ferguson ve Johnston (2011) tüketicilerin memnuniyetsizliğe cevabını konu
edindikleri çalışmalarında memnuniyetsizliği yüksek olan tüketicilerin daha çok ses
çıkardıklarını, işletmeyi terk etme eğilimlerinin daha yüksek olduğunu, negatif
ağızdan ağza iletişime daha yatkın olduklarını ve sadakatlerinin daha zayıf olduğunu
vurgulamaktadırlar.
Tronvoll (2011) negatif duygularla şikâyet davranışının ilişkisini konu edindiği
çalışmasında negatif duyguları beş kategoride toplamıştır. Şikâyet davranışını en iyi
açıklayan negatif duygunun hüsran olduğu tespit edilmiştir.
Kılıç ve Ok (2012) otel işletmelerinin müşterilerinin şikâyet davranışlarını ve
bu şikâyetlerin değerlendirilmesini ele aldıkları çalışmalarında, memnun olmayan
müşterilerin oteli değiştirmek yönünde tepki verdiklerini ortaya koymaktadırlar.
2. Araştırmanın Yöntemi
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın temel amacı “tüketicinin memnuniyetsizliği şikâyet davranışını
ortaya çıkarıyor mu?” sorusuna cevap aramaktır. Bunun yanı sıra şikâyet
davranışının durumsal faktörlerden etkileneceği varsayımı ile söz konusu ilişkide
ilgilenimin düzenleyici etkisini test etmek de amaçlanmaktadır.

2.2. Ana Kütle ve Örneklem
Araştırmanın ana kütlesini Tokat il merkezindeki tüketiciler oluşturmaktadır.
Örneklem çerçevesini belirlemenin güçlüğü ve zaman kısıtından dolayı tesadüfî
olmayan örnekleme metotlarından kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen 166
tüketiciye yüz yüze anket uygulanmıştır.

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmanın veri toplama aracı dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda
Crosby ve Stephens (1987) tarafından geliştirilmiş olan ölçekten uyarlanan 6 ifadeli
tüketici memnuniyetsizliği ölçeği, ikinci kısımda Zaichkowsky (1985)’nin ölçeğinden
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uyarlanan 3 ifadeli ilgilenim ölçeği, üçüncü kısımda Singh (1988) tarafından
geliştirilmiş olan 10 ifadeli şikâyet davranışı ölçeği ve son kısımda da katılımcıların
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik kapalı uçlu sorular bulunmaktadır. İlk üç
kısımdaki ifadelerde 5’li Likert derecelemesi (5: Kesinlikle Katılıyorum, 1: Kesinlikle
Katılmıyorum) kullanılmıştır.
2.4. Araştırmanın Tahmin Modeli ve Hipotezleri
Araştırmanın tahmin modeli aşağıdaki gibidir:
Şekil 1. Tahmin Modeli

Tüketici
İlgilenimi

Tüketici

Şikayet Davranışı

Memnuniyetsizliği

Bu model ışığında geliştirilen araştırma hipotezleri şunlardır:
H1: Tüketici memnuniyetsizliği şikâyet davranışını etkilemektedir.
H2: Tüketici ilgilenimi şikâyet davranışını etkilemektedir.
H3: Tüketici memnuniyetsizliği ile şikâyet davranışı ilişkisinde tüketici
ilgileniminin düzenleyici etkisi vardır.

2.5. Araştırmanın Kısıtları
Araştırma verileri 15 Temmuz - 15 Ağustos 2012 zaman aralığında
toplanmıştır. Araştırmada örnekleme çerçevesini belirlemenin güçlüğü, zaman ve
maliyet kısıtı göz önüne alınarak kolayda örnekleme metodu kullanılmıştır. Bu durum
sonuçların genellenememesi nedeniyle araştırmanın kısıtıdır.
3. Bulgular
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Cinsiyet

f

%

Meslek

f

%

Kadın

72

43,4

İşsiz

1

,6

Erkek

94

56,6

Ev Hanımı

11

6,6

f

%

İşçi

15

9,0

17-26

45

27,1

Memur

32

19,3

27-36

62

37,3

Serbest

3

1,8

37-46

31

18,7

Esnaf

8

4,8

47-56

16

9,6

Öğrenci

36

21,7

57 ve üzeri

9

5,4

Emekli

9

5,4

Cevapsız

3

1,8

Sanayici /

3

1,8

21

12,7

Yaş

Tüccar
Medeni durum

f

%

Özel Sek.
Çalışanı

Evli

103

62

Akademisyen

25

15,1

Bekar

62

37,4

Diğer

2

1,2

Cevapsız

1

0,6

Gelir

f

%

Eğitim

f

%

1000TL’den az

56

33,7

İlkokul

8

4,8

1001TL-

41

24,7

Ortaokul

4

2,4

50

30,1

Lise

34

20,5

9

5,4

Önlisans

30

18,1

3

1,8

Lisans

55

33,1

6

3,6

Lisansüstü

35

21,1

1

,6

2000TL
2001TL3000TL
3001TL4000TL
4001TL5000TL
5001TL6000TL
6001TL ve üstü

Cinsiyet açısından erkekler, yaş açısından 27-35 yaş aralığı, medeni durum
açısından evliler, eğitim durumu açısından lisans mezunları, meslek açısından
öğrenci ve memurlar, gelir açısından 1000 TL’den az geliri olanlar ve 2001-3000 TL
aralığında geliri olanlar ağırlıktadır.
Araştırmanın tahmin modelinde yer alan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı
istatistikler, korelasyon katsayıları ve kullanılan ölçeklere ilişkin Cronbach Alpha
değerleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler, Güvenilirlik ve Korelasyon
Katsayıları

Değişkenler

Ort.

SS

1

1. Tüketici Memnuniyetsizliği

2,53

,646

(,71)

2. Tüketici İlgilenimi
3. Şikâyet Davranışı

3,54
3,29

,889
,569

-,257**
,007

Ölçek

güvenilirlikleri

kabul

edilebilir

sınırın

2

3

(,76)
,346**

(,76)

üzerindedir.

Tüketici

memnuniyetsizliği, tüketici ilgilenimi ve şikâyet davranışını ölçmeye yönelik ifadelerin
ortalamaları incelendiğinde ortaya çıkan sonucu şöyle yorumlamak mümkündür:
Tüketici memnuniyetsizliği ölçeğinde cevaplayıcıların en çok katıldıkları ifade
“Bugüne kadar yaptığım dayanıklı tüketim malı alışverişlerimi tekrar yapmak zorunda
kalsam daha farklı kararlar verirdim.” ( x =3.11) ifadesi iken en az katıldıkları ifade
“Satın alacağım dayanıklı tüketim malının seçiminde yeterince dikkatli davranmam.”
( x =2.04) ifadesidir.
İlgilenim ölçeğinde en çok “Dayanıklı tüketim malları benim için önemlidir.”
( x =3.84) ifadesine katılırlarken, en az “Dayanıklı tüketim mallarına çok meraklıyım.”
( x =3.14) ifadesine katılmaktadırlar. Şikâyet davranışı ölçeğinde en çok katıldıkları
ifade “Satın aldığım üründen memnun kalmadığımda bunu akrabalarıma ve
arkadaşlarıma anlatırım.” ( x =3.99) ifadesi iken en az katıldıkları ifade “Satın aldığım
dayanıklı tüketim malından memnun kalmadığımda bunu unuturum, hiçbir şey
yapmam.” ( x =2.23) ifadesidir. Şikâyet davranışı ölçeğindeki diğer ifadelerin
ortalamaları da dikkate alındığında katılımcıların en çok sergiledikleri şikâyet
davranışının negatif ağızdan ağza iletişim olduğu, en seyrek başvurdukları davranışın
ise üçüncü partilere şikâyet davranışı olduğu görülmektedir. Memnuniyetsizlik sonucu
söz konusu olduğunda pasif şikâyet tavrını sergilemeye daha yakın olduklarını
söylemek mümkündür.
Katılımcıların

memnuniyetsizlik

ve

ilgilenim

düzeyleri

ile

şikâyet

davranışlarının demografik özellikleri itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı iki seçenekli
özellikler için t-testi ve ikiden çok gruplu özellikler için tek yönlü varyans analizi ile test
edilmiştir.
Katılımcıların memnuniyetsizlikleri (p=0,455), ilgilenim düzeyleri (p=0,513) ve
şikâyet davranışları (p=0,076) cinsiyetleri itibariyle farklılaşmamaktadır. Söz konusu

580
ürünlerde kolektif karar alma ve birlikte tüketimin var olması sebebiyle cinsiyetler
arası bir farklılaşmanın tespit edilememiş olduğu düşünülmektedir.
Katılımcıların memnuniyetsizlik düzeyleri (F=0.724, p=0.539) ve şikâyet
davranışı

sergileme

eğilimleri

(F=1.453,

p=0.230)

yaş

grupları

itibariyle

farklılaşmazken, ilgilenim düzeyleri yaş grupları itibariyle farklılaşmaktadır (F=5.210,
p=0.002). Farklılığın yönünü tespit amacıyla LSD testi kullanılmıştır. Test sonuçları
aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 3. İlgilenimin Yaş Gruplarına Göre Farklılaşması

Değişken

Gruplar
17-26

Yaş
27-36

Ortalama

Std.

Farkı

Hata

,41434*

,20093

,041

47 ve üstü

,83111*

,21473

,000

47-56

,56731 *

,20394

,006

37-46

Anlamlılık

İlgilenim düzeyi açısından 17-26 yaş grubu ile 37 yaş ve üstü yaş grupları
arasında anlamlı farklılık vardır. Gençlerin dayanıklı tüketim mallarına olan
ilgilenimleri ileri yaş gruplarına mensup tüketicilerden daha yüksektir. Bu sonucun
gençlerin özellikle ileri teknoloji ürünü elektronik aletlere olan yüksek ilgilenimlerinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Katılımcıların memnuniyetsizlik (p=0,856) ve ilgilenim düzeyleri (p=0,062) ile
şikâyet davranışı sergileme eğilimlerinin (0,687) medeni durumları itibariyle farklılaşıp
farklılaşmadığı t-testi ile sınanmış, anlamlı farklılık tespit edilememiştir.
Katılımcıların

memnuniyetsizlik

düzeyleri

(F=2.250,

p=0.052)

eğitim

durumları itibariyle farklılaşmazken, ilgilenim düzeyleri (F=5.885, p<0.0001) ve
şikâyet davranışı sergileme eğilimleri (F=2.947, p=0.014) eğitim durumları itibariyle
farklılaşmaktadır. Farklılığın yönünü tespit amacıyla LSD testi kullanılmıştır. Test
sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.
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Tablo 4. İlgilenimin Eğitim Durumuna Göre Farklılaşması

Değişken

Gruplar

Ortalama

Std. Hata

Anlamlılık

Farkı

İlgilenim düzeyi

İlkokul

Önlisans

-,96944*

,33014

,004

Lisans

-,95227*

,31395

,003

-1,15833*

,32514

,000

-,87255*

,43856

,048

Önlisans

-1,34444*

,44163

,003

Lisans

-1,32727*

,42966

,002

Lisansüstü

-1,53333*

,43790

,001

Önlisans

-,47190*

,20783

,025

Lisans

-,45472*

,18100

,013

Lisansüstü

-,66078*

,19978

,001

Lisansüstü
Ortaokul Lise
Eğitim
durumu
Lise

İlkokul mezunu katılımcıların dayanıklı tüketim mallarına olan ilgilenimleri ile
önlisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ilgilenimleri arasında anlamlı fark vardır.
Ortaokul mezunu katılımcıların ilgilenim düzeyleri lise ve üstü öğrenime sahip
katılımcılardan farklılaşmaktadır. Benzer şekilde lise mezunu katılımcıların ilgilenim
düzeyleri önlisans ve üzeri öğrenime sahip katılımcılardan farklılaşmaktadır. Sonuçlar
birlikte değerlendirildiğinde dayanıklı tüketim mallarına olan ilgilenimin eğitim düzeyi
yükseldikçe arttığını söylemek mümkündür. Bu sonucun da yaştaki sonuca benzer
şekilde elektronik aletlere olan ilgilenim farkından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Şikâyet etme eğiliminin eğitim durumu itibariyle hangi yönde farklılaştığını
tespit

amacıyla LSD testi kullanılmıştır.

Test

sonuçları

aşağıdaki tabloda

görülmektedir.
Tablo 5. Şikâyet Etme Eğiliminin Eğitim Durumuna Göre Farklılaşması

Şikâyet etme eğilimi

Değişken

Gruplar

Ortalama

Std. Hata

Anlamlılık

Farkı
İlkokul
Eğitim

Lisans

-,44205*

,20935

,036

Lisansüstü

-,52464*

,21681

,017

Ortaokul Lise

durumu

-,69706*

,29245

,018

Önlisans

-,67333*

,29449

,024

Lisans

-,80455*

,28651

,006

Lisansüstü

-,88714*

,29201

,003

İlkokul mezunu katılımcıların şikâyet davranışı sergileme eğilimleri lisans ve
üzeri

eğitim

düzeyine

sahip

katılımcıların

şikâyet

etme

eğilimlerinden

farklılaşmaktadır. Ortaokul mezunu katılımcıların şikâyet etme eğilimleri ise lise ve
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üzeri

eğitim

düzeyine

sahip

katılımcıların

şikâyet

etme

eğilimlerinden

farklılaşmaktadır. Sonuçlar birlikte düşünüldüğünde genel olarak şikâyet etme
eğiliminin eğitim düzeyi yükseldikçe arttığını söylemek mümkündür. Bu sonucun
eğitim düzeyinin artmasına bağlı olarak tüketicinin haklarından haberdarlığının
artmasından ve eğitimle birlikte artan tüketici beklentilerinden kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Eğitim düzeyinin yükselmesi tüketicilerin ürünlerden bekledikleri
faydanın yükselmesi ile sonuçlanmaktadır. Artan bu beklentiler karşılanmadığında
şikâyet eğilimi de artış göstermektedir. Bunun yanı sıra tüketicinin şikâyet edecek
özgüvene sahip olması büyük ölçüde onun tüketici olarak haklarından haberdarlığı ile
mümkündür ve tüketicinin eğitim düzeyinin yükselmesi bu olasılığı güçlendirmektedir.
Katılımcıların memnuniyetsizlik (F=2,070; p=0,030) ve ilgilenim (F=2,856;
p=0,003) düzeyleri ile şikâyet davranışı sergileme eğilimleri (F=2,224; p=0,019)
meslekleri itibariyle farklılaşmaktadır. Farklılığın yönünü tespit amacıyla LSD testi
kullanılmıştır. Test sonuçları aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır.

Memnuniyetsizlik

Tablo 6. Memnuniyetsizliğin Mesleklere Göre Farklılaşması

Değişken

Meslek

Gruplar

Ortalama

Std.

Farkı

Hata

Anlamlılık

Ev hanımı Akademisyen

,69333*

,22652

,003

İşçi

Akademisyen

,58222*

,20447

,005

Memur

Akademisyen

,58917*

,16712

,001

Öğrenci

Akademisyen

,42019*

,16299

,011

Akademisyenlerin memnuniyetsizlik düzeyleri ev hanımlarından, işçilerden,
memurlardan ve öğrencilerden farklılaşmaktadır. Akademisyenler söz konusu meslek
gruplarından daha fazla memnuniyete sahiptirler. Bu sonuç, ilgilenim düzeyinin eğitim
durumu itibariyle farklılaşması sonucuyla birlikte düşünüldüğünde; yüksek ilgilenim
sebebiyle daha uzun süren ve daha kompleks satın alma karar sürecinin daha fazla
memnuniyetle sonuçlandığını söylemek mümkündür. Akademisyenler söz konusu
ürünlere daha fazla ilgilenim gösterdiği için, detaylı olarak yaşadıkları satın alma
karar süreçleri sonrası daha fazla memnun olmaları olasıdır.
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Tablo 7. İlgilenimin Mesleklere Göre Farklılaşması

Değişk
en

Gruplar

İşçi

Öğrenci
Özel sek. çal.
Akademisyen
Öğrenci

Ortalama
Farkı
-,92172*
-,88600*
-,84727*
-,59444*

Memur

Esnaf

-,71875*

,33316

,033

Ser.Mes.Er.

Öğrenci
Özel sek. çal.
Öğrenci
Özel sek. çal.
Akademisyen
Emekli
Özel sek. çal.
Akademisyen

-1,08333*
-1,04762*
-1,06944*
-1,03373*
-,99500*
,75000*
-,71429*
-,67556*

,50648
,52021
,32944
,35018
,34236
,31411
,33579
,32763

,034
,046
,001
,004
,004
,018
,035
,041

İlgilenim

Ev hanımı

Meslek
Esnaf

Öğrenci
Emekli

Std. Hata

Anlamlılık

,29036
,31370
,30495
,25902

,002
,005
,006
,023

Ev hanımlarının ilgilenim düzeyleri öğrencilerden, özel sektör çalışanlarından
ve akademisyenlerden daha düşüktür. İşçilerin ilgilenim düzeyleri öğrencilerden;
memurların ilgilenim düzeyleri esnaflardan; serbest meslek mensuplarının ilgilenim
düzeyleri öğrencilerden ve özel sektör çalışanlarından; esnafların ilgilenim düzeyleri
öğrencilerden, özel sektör çalışanlarından ve akademisyenlerden; emeklilerin
ilgilenim düzeyleri öğrencilerden, özel sektör çalışanlarından ve akademisyenlerden
daha düşüktür. Sonuçlar birlikte düşünüldüğünde ilgilenim düzeyi en yüksek meslek
gruplarının akademisyenler, öğrenciler ve özel sektör çalışanları olduğunu söylemek
mümkündür.
Tablo 8. Şikâyet Etme Eğiliminin Mesleklere Göre Farklılaşması

Şikâyet etme eğilimi

Değiş
ken

Mesle
k

Gruplar

Std. Hata

Anlamlılık

Ev hanımı Memur
Öğrenci
İşçi
Memur
Öğrenci
Memur
Ser.mes.erb.
Sanayici/tüccar
Öğrenci
Sanayici/tüccar

Ortala
ma
Farkı
-,48125*
-,40556*
-,43458*
-,35889*
,68125*
,84792*
,77222*

,19200
,18925
,17189
,16882
,33169
,33169
,33011

,013
,034
,012
,035
,042
,012
,021

San./tüccar Öz.sek.çal.
Akademisyen

-,71429*
-,75067*

,33905
,33565

,037
,027

Ev hanımlarının şikâyet etme eğilimleri memurlardan ve öğrencilerden,
işçilerin şikâyet etme eğilimleri memurlardan ve öğrencilerden, sanayici/tüccarların
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şikâyet etme eğilimleri özel sektör çalışanları ve akademisyenlerden daha düşüktür.
Memurlar serbest meslek erbaplarından ve sanayici/tüccarlardan, öğrenciler ise
sanayici/tüccarlardan daha fazla şikâyet eğilimi göstermektedirler. Şikâyet eğilimi en
yüksek grupların memurlar ve öğrenciler olduğunu söylemek mümkündür.
Katılımcıların memnuniyetsizlik (p=0,360) ve ilgilenim düzeyleri (p=0,705) ile
şikâyet

etme

eğilimleri

(p=0,182)

gelir

grupları

itibariyle

anlamlı

farklılık

göstermemektedir.
Araştırmanın tahmin modeli ışığında geliştirilen araştırma hipotezlerinin testi
için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz öncesinde çoklu bağlantı sorunu
gözden geçirilmiş ve veri setinde böyle bir sorunun olmadığı tespit edilmiştir. Analiz
sonuçları aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 9. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları

Katsayılar

Std.Hatalar

(Sabit

2,503

0,171

İlgilenim

,224

,047

Beta (Standardize
edilmiş katsayılar)
,346

t

Anlamlılık

14,630

,000

4,715

,000

Analiz sonuçları memnuniyetsizliğin şikâyet davranışı sergileme eğilimini
etkilemediğine işaret etmektedir (p=0,176). Buna karşılık ilgilenim düzeyi şikâyet
davranışını etkilemektedir (=0,346; p<0,0001). Yüksek ilgilenim düzeyine sahip
tüketiciler daha fazla şikâyet etme eğilimi göstermektedirler. Bu sonuç beklenen bir
sonuçtur. İlgilenim düzeyinin yüksek olması aynı zamanda tüketicinin ürüne atfettiği
önemin yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle ürüne daha fazla önem
atfeden ve satın alma karar sürecini daha uzun yaşayan tüketici herhangi bir sorunla
karşılaştığında daha fazla hayal kırıklığı yaşayacak ve bunun sonucu olarak da daha
fazla şikâyet etme eğilimi içerisinde olacaktır.
Literatürde şikâyet davranışının her zaman bir memnuniyetsizliğin sonucu
olmayabileceğine

ve

her

memnuniyetsizliğin

de

şikâyet

davranışına

dönüşmeyeceğine dikkat çeken çalışmalar mevcuttur. Memnun olmayan tüketicinin
şikâyet etmemesi pek çok sebepten kaynaklanıyor olabilir. Bunların başında
haklarından haberdar olmamak ve şikâyet etme durumunda zarar göreceği korkusu
gelmektedir. Literatürdeki benzer çalışmalarda olduğu gibi bu araştırmada da
memnuniyetsizliğin şikâyet davranışını açıklamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç
ilgilenimin memnuniyetsizlik ve şikâyet davranışı arasındaki ilişkiyi düzenlediği
yönündeki hipotezin de reddedilmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle tahmin
modelinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkileri farklı yönlerde test etmek ve en iyi
uyum değerlerine sahip nihai modeli belirlemek amacıyla yapısal eşitlik modeli
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kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucu en iyi uyum değerlerine sahip nihai model ve
modele ait  (beta) katsayılarının aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 2. Nihai Model

Tüketici Memnuniyetsizliği

-0,26
0,37
Şikayet

İlgilenim

Davranışı

Yapısal eşitlik modellemesi sonuçları ilgilenimin, tüketici memnuniyetsizliği
ve şikâyet davranışı ilişkisinde aracılık etkisinin söz konusu olduğuna işaret
etmektedir. Tüketici memnuniyetsizliği ile şikâyet davranışı arasında var olduğu
öngörülen ilişki istatistiksel açıdan anlamlı değildir. Bu nedenle ilgilenimin bu ilişkideki
aracılık etkisi tam aracılıktır. Model nihai haliyle mükemmel uyum değerlerine
ulaşmaktadır (RMSEA=0.00; p=1.00; GFI=1.00; CFI=1.00). Memnuniyetsizliğin
artması tüketicinin ilgilenim düzeyini azaltmaktadır. Bununla birlikte ilgilenim
düzeyinin

azalması

Memnuniyetsizliğin

tüketicinin
şikâyet

şikâyet

davranışına

etme

eğilimini

dönüşmeme

de

azaltmaktadır.

gerekçesinin,

ilgilenim

düzeyindeki düşüş olduğu düşünülmektedir. Memnuniyetsizlik tüketicide hayal
kırıklığı yaratmakta, ürüne atfettiği önem karşılığında beklediğini bulamayan tüketici
adeta ürünle ilgilenmekten, ürünü önemsemekten vazgeçmektedir. Bunun sonucu
olarak

da

memnuniyetsizliğini

şikâyet

davranışına

dönüştürmekte

isteksiz

davranmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
En basit deyişle tüketicinin mal veya hizmetten beklediği faydanın
karşılanamaması halindeki hisleri olarak tanımlanabilecek tüketici memnuniyetsizliği
farklı tepkileri doğurabilecek bir durumdur. Bazı tüketiciler memnun kalmadıklarında
sessiz kalmayı ve sadece ürün, marka ya da işletmeyi terk etme kararı almayı tercih
ederken, bazıları bu memnuniyetsizliğin ortadan kalkması amacıyla aktif şikâyette
bulunmayı tercih etmektedirler. Farklı tüketicilerin sergiledikleri farklı tepkiler
literatürdeki çalışmalarda memnuniyetsizlik ve şikâyet davranışı arasında farklı
ilişkilerin vurgulanmasına sebep olmaktadır. Bazı çalışmalarda memnuniyetsizliğin
şikâyet davranışının açıklayıcısı olduğu savunulurken, bazı çalışmalarda aralarında
anlamlı bir ilişkinin tespit edilemediği sonucuna ulaşılmıştır.
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Şikâyet davranışı pek çok faktörden etkilenmektedir. Bunlardan en önemlisi
bireysel faktörlerdir, ancak bunlar her zaman şikâyet davranışını açıklamakta yeterli
gelmemektedirler. Şikâyet davranışı zaman zaman durumsal faktörlerden de
etkilenmektedir. Bu durumsal faktörlerden ilgilenim, tüketicinin ürüne atfettiği önemi
ifade etmekte ve tüketicinin beklenti-performans karşılaştırmasında önemli bir faktör
olarak devreye girmektedir. Bu nedenle bu çalışmada memnuniyetsizlik ve şikâyet
davranışı ilişkisinde ilgilenimin rolü konu edilmiştir.
Araştırma kapsamında memnuniyetsizlik, ilgilenim ve şikâyet davranışını
belirlemek amacıyla üç farklı ölçek kullanılmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların
demografik özellikleri de toplanan verilerdendir. Katılımcıların dayanıklı tüketim
mallarına ilişkin memnuniyetsizlikleri, söz konusu ürünlere yönelik ilgilenimleri ve
şikâyet davranışlarının demografik özellikleri itibariyle farklılaşıp farklılaşmadığı t-testi
ve tek yönlü varyans analizi ile tespit edilmiştir.
Katılımcıların söz konusu özellikleri cinsiyetleri, medeni halleri ve gelirleri
itibariyle farklılaşmamaktadır.
Katılımcıların memnuniyetsizlik düzeyleri ve şikâyet davranışı sergileme
eğilimleri yaş grupları itibariyle farklılaşmazken, ilgilenim düzeyleri yaş grupları
itibariyle farklılaşmaktadır. Gençlerin dayanıklı tüketim mallarına olan ilgilenimleri ileri
yaş gruplarına mensup tüketicilerden daha yüksektir. Bu sonucun büyük ölçüde ileri
teknoloji ürünü dayanıklı tüketim mallarından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Katılımcıların

memnuniyetsizlik

düzeyleri

eğitim

durumları

itibariyle

farklılaşmazken, ilgilenim düzeyleri ve şikâyet davranışı sergileme eğilimleri eğitim
durumları itibariyle farklılaşmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek katılımcılar dayanıklı
tüketim mallarına daha yüksek ilgilenim göstermekte ve buna bağlı olarak daha çok
şikâyet davranışı sergilemektedirler.
Katılımcıların memnuniyetsizlik (p=0,030) ve ilgilenim (p=0,003) düzeyleri ile
şikâyet davranışı sergileme eğilimleri (p=0,019) meslekleri itibariyle farklılaşmaktadır.
Akademisyenlerin

memnuniyetsizlik

düzeyleri

ev

hanımlarından,

işçilerden,

memurlardan ve öğrencilerden farklılaşmaktadır. Akademisyenler söz konusu meslek
gruplarından daha fazla memnuniyete sahiptirler. Bu sonuç, ilgilenim düzeyinin eğitim
durumu itibariyle farklılaşması sonucuyla birlikte düşünüldüğünde; yüksek ilgilenim
sebebiyle daha uzun süren ve daha kompleks satın alma karar sürecinin daha fazla
memnuniyetle sonuçlandığını söylemek mümkündür.
İlgilenim

düzeyindeki

farklılığın

yönünü

gösteren

test

sonuçları

incelendiğinde ilgilenim düzeyi en yüksek meslek gruplarının akademisyenler,

587
öğrenciler ve özel sektör çalışanları olduğu görülmektedir. Buna karşılık şikâyet
eğilimi en yüksek grupların memurlar ve öğrenciler olduğunu söylemek mümkündür.
Araştırmanın tahmin modeli ışığında geliştirilen araştırma hipotezlerinin testi
için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları memnuniyetsizliğin
şikâyet davranışı sergileme eğilimini etkilemediğine işaret etmektedir. Buna karşılık
ilgilenim düzeyi şikâyet davranışını pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç ilgilenimin
memnuniyetsizlik ve şikâyet davranışı ilişkisinde düzenleyici etkisinin olduğu
hipotezinin de reddedilmesine sebep olmaktadır. Araştırmanın tahmin modelindeki
değişkenlerin aralarındaki muhtemel tüm ilişkilerin tespit edilmesi ve en iyi uyum
değerlerine sahip modelin
kullanılmıştır.

Analiz

tespit

sonuçları

edilmesi amacıyla yapısal

ilgilenimin

eşitlik

memnuniyetsizlik-şikâyet

modeli

davranışı

ilişkisinde tam aracılığının söz konusu olduğunu göstermektedir. Memnuniyetsizliğin
şikâyet davranışına dönüşmeme gerekçesinin ilgilenim düzeyinde ortaya çıkan düşüş
olduğu düşünülmektedir. Memnuniyetsizlik hisseden tüketicinin ürüne atfettiği önem
azalmakta ve bunun sonucu olarak da şikâyette bulunma eğilimi zayıflamaktadır.
Literatürdeki çalışmalar memnuniyetsizliğin şikâyet davranışına dönüşmeme
gerekçesinin bilgi eksikliği, özgüven eksikliği, zarar görme korkusu gibi nedenler
olduğunu vurgulamaktadır. Araştırma ilgilenim düzeyindeki azalmanın da aynı
sonuca sebep olabileceğine işaret ederek literatüre katkı sağlamaktadır.
Araştırma memnuniyetsizlik ve ilgilenim kavramlarının somutlaştırılması
kaygısıyla tek bir ürün grubuyla sınırlanmıştır. Farklı örneklemlerde farklı ürün
gruplarına yönelik memnuniyetsizlik ve ilgilenimin ölçülmesinin farklı sonuçlar
verebileceği düşünülmektedir. Araştırma sonuçları durumsal bir faktör olan ilgilenimin
şikâyet davranışı üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir. Dolayısıyla şikâyet
davranışının yordayıcılarını ortaya koyma noktasında bireysel faktörlerin yanı sıra
durumsal faktörlerin de dikkate alındığı çalışmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET
Bu çalışmada hem tüketici yenilikçiliği hem de tüketici bilgi arama süreci
konularını kapsayan keşfedici satın alma davranışının boyutları dikkate alınarak, bu
boyutlarda demografik faktörlerin ne derece etkili olduğu ortaya konmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla Baumgartner ve Steenkamp (1996) tarafından keşfedici satın
alma davranışı eğilimlerini ölçmek amacıyla geliştirilen ve ürünlerin keşifsel edinimi
ve keşifsel bilgi arama kavramlarını kullanarak keşifsel satın alma davranışı
eğilimlerini değerlendiren ölçeğin uyarlanmasıyla oluşturulan anket formu 302
tüketiciye uygulanmış ve keşifsel satın alma davranışı eğilimin beş boyutunun olduğu
belirlenmiştir. Keşifsel satın alma davranışında cinsiyet dışında diğer demografik
değişkenlerin etkili olmadığı da gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Keşifsel satın alma, ürünlerin keşifsel edinimi, keşifsel
bilgi arama, Baumgartner ve Steenkamp
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ABSTRACT
In this study we try to show to which degree the demographics have an
influence on consumers’ exploratory buying behaviors that are associated with
consumers’ innovativeness and consumer search process. For this aim we use the
adapted version of the scale developed by Baumgartner and Steenkamp (1996),
which was developed to measure the exploratory buying behavior tendencies
consisting of two dimensions of the exploratory acquisition of products and
exploratory information seeking behavior. This questionnaire was carried out on 302
people. Findings indicate the existence of five dimensions of exploratory buying
behaviors of consumers. None of the demographic factors, except the gender, have
an influence on consumers’ exploratory buying behavior.
Keywords: exploratory buying behavior, exploratory acquisition of products,
exploratory information seeking, Baumgartner and Steenkamp
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GİRİŞ
Pazarlamanın başta gelen konularından biri olan mal ve hizmetlerin
tüketiciler tarafından benimsenmesi konusu özellikle yayılma ve adaptasyon
bağlamında sıklıkla irdelenmektedir (Schiffman ve Kanuk, 2010). Yayılma, yeni
ürünün (inovasyonun) kaynağından tüketimine yayılma süreciyle ilgilenirken;
adaptasyon, tüketici nezdinde yeni mal ya da hizmeti kabul etme ya da reddetme
aşamalarına odaklanır (Arnould ve diğ, 2002). Birbiriyle oldukça ilişkili olan bu
kavramlardan birincisini makro, ikincisini ise mikro bakış açısı olarak nitelendirmek
mümkündür. Pazarlama yazınında yeniliklerin tüketicilerce adaptasyonu sürecinde
tüketiciler beş grupta (yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç kalan
çoğunluk ve ağır hareket edenler) incelenmektedir (Robertson, 1981). Özellikle de
yenilikçiler,

yeniliklerin

ve

yeni

ürünlerin

pazarda

yayılmasında

kritik

rol

oynamaktadır. Bu gruba erişmeyi başaran ürün ve markalar pazarda başarılı olma
şansına sahiptirler. Yenilikçilerin ardından ise ilk benimseyen tüketici grubu
gelmektedir ki ürünün bu gruba ulaşması ile ürün, mamul yaşam sürecinde büyüme
aşamasına geçmiş olmaktadır.
Bu noktada sosyal yenilikçilik (adaptasyon hızı) ve bireysel yenilikçilik
(yeniliğe yönelik cazibe) gibi ikili bir ayrım yapmak gerekebilir. Bireysel yenilikçilik,
yenilik arama ve dürtü ihtiyacı (Raju, 1980; Raju ve Venkatesan, 1980; Steenkamp
ve Baumgartner, 1996) gibi iki farklı kökene sahip olabilir (Roehrich, 2004).
Bu çalışmanın konusu olan ve yenilikçilik kavramına tamamen pazar
seviyesinden bakan Baumgartner ve Steenkamp (1996)’a göre, yenilikçilik davranışı,
keşfedici tüketici satın alma davranışının bir türüdür. Tüketiciler bazen herhangi bir
yenilik elde etmek için tutku, meraklarını tatmin etme ya da çeşitlilik arayışı gibi
davranışları sergileyebilirler (Wells ve Foxall, 2012). Baumgartner ve Steenkamp
(1996)

daha önce

Raju (1980)

tarafından

önerilen yedi

boyutlu

tüketici

davranışlarında keşifsel eğilimler çözümü ve literatürde yer alan çalışmalardan
hareketle risk alma, satın almada çeşitlilik arama, vitrinlere bakma, eğlence amaçlı
alışveriş ve ürünler hakkında başkalarıyla enformasyon paylaşımı gibi keşfedici
davranışların farklı boyutlarını birleştirmişlerdir (Legoh´erel, 2009). Bu araştırmacılar
keşfedici tüketici davranışının keşifsel bilgi arama ve keşifsel satın alma davranışı
olmak üzere iki boyut altında incelenebileceğini öne sürmüşlerdir. İlki duyusal
dürtülerini, örneğin riskli, çeşitli ve yenilikçi ürün seçimleri yoluyla, tatmin edebilecek
satın alma deneyimlerine ilişkinken, ikincisi bilişsel dürtülere ilişkindir (Legoh´erel,
2009). Ürün satın almada yenilikçilik, çeşitlilik arama, marka değiştirme, eğlence
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amaçlı alışveriş ve bilgi arama davranışı gibi aktiviteler tüketici satın alma sürecindeki
keşfedici eğilimlerin göstergeleridir. Baumgartner ve Steenkamp (1996) geliştirdikleri
EBBT (Exploratory Buying Behavior Tendency) yani keşfedici satın alma davranışı
eğilimleri ölçeğinde keşifsel satın alma davranışını duyusal ve bilişsel uyarım arama
temelinde EAP (Exploratory Acquisition of Products) ve EIS (Exploratory Information
Seeking) olarak ayırma yoluna gitmişlerdir.

YÖNTEM
Keşfedici satın alma davranışına yönelik olarak Türkçe pazarlama ve tüketici
davranışları yazınında Baumgartner ve Steenkamp (1996) tarafından geliştirilen
ölçeklerin kullanıldığı bir çalışmaya rastlamak mümkün olmamıştır. Bu sebeple bu
çalışmanın pozitivist bir bakışla, konuya ilişkin daha önce yapılmış olan tatminkâr
çalışmaların eksikliği sebebiyle keşifsel nitelikte bir çalışma olarak ele alınmasının
daha uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Özellikle de Baumgartner ve Steenkamp
(1996) tarafından geliştirilmiş olan iki boyutlu bir modelin ülkemiz şartlarında da
geçerli olup olmadığının ortaya konması çerçevesinden ele alındığında, çalışmanın
keşfedici niteliği öne çıkmaktadır. Dolayısıyla, çalışmada keşifsel çalışmalara has
nitelikler taşıyan bir örnekleme yöntemi (kolayda örnekleme) ile elde edilmiş örnek
kütle üzerinden analizler yapılmıştır. Buna bağlı olarak analiz sonuçları ve bulgular da
keşifsel bir mantıkla irdelenmeye çalışılmıştır.
Keşfedici satın alma davranışı eğilimi, keşfedici satın alma davranışının iki
türüne ilişkin bir bireysel farklılık değişkeni olarak görülebilir (Wells ve Foxall, 2012).
Bunlar ürünlerin keşifsel edinimi ve keşifsel bilgi arama davranışıdır. Malların keşifsel
edinimi ürün satın almada riskli ve yenilikçi ürün tercihleri, çeşitli ve değişen satın
alma ve tüketim deneyimle yoluyla duyusal dürtü arama eğiliminin bir yansımasıdır
(Baumgartner ve Steenkamp, 1996). Yüksek keşifsel ürün edinimi eğilimi gösteren
tüketiciler satın alımlarında, alışılageldik olmayan ve yenilikçi ürünleri tercih edebilir
ve çeşitlilik arayabilirler. Keşifsel bilgi arama ise merak kaynaklı tüketimle ilgili bilgiyi
elde edinme/elde etme yoluyla bilişsel uyarım elde etme eğiliminin bir göstergesidir.
Yüksek bilgi arama eğilimi gösteren tüketiciler göz atma, vitrinleri gezme gibi
faaliyetlerden ve diğer tüketicilerle tüketim deneyimleri hakkında konuşmaktan
hoşlanırlar (Baumgartner ve Steenkamp, 1996).
Bu çalışmada kullanılan yedili Likert ölçeği şeklindeki anket formu, bahsi
geçen yazarlar tarafından oluşturulmuş yirmi maddelik ölçeğe dayanmaktadır. Bu
ölçek, ağırlıklı olarak, orijinalinde Raju (1980) tarafından keşifsel tüketici davranış
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eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş olan otuz dokuz ifadeden oluşan
soru bataryasına dayanmaktadır. Burada tüketicilerin riskli, yenilikçi ürün seçimleri,
“çeşitlilik ile değişken satın alma” ve “tüketim deneyimleri” eğilimlerini ortaya koyan
keşifsel satın alma boyutu ile “tüketimle ilgili bilgi arama eğilimlerini” ortaya koyan
keşifsel bilgi arama boyutuna ilişkin ifadeler kullanılmıştır. Anket formunun
geliştirilmesi amacıyla önce akademisyen, memur ve öğrencilerden oluşan sekiz
kişilik bir topluluk ile odak grup çalışması yapılmış ve daha sonra yirmi kişilik bir pilot
çalışmayla anket sorularının son hali verilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle
yürütülen anket uygulaması Marmara Bölgesinde bulunan beş ilde gerçekleştirilmiş
ve toplam 302 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmanın yapısı ve örneklem çerçevesi
olarak seçilen beş ilin nüfus yapısının çok büyük olması sebebiyle, bu çalışmada
olasılığa dayalı olmayan bir örnekleme yöntemi olan kolayda örnekleme yöntemi
kullanılmıştır.
TEORİK ÇERÇEVE
Tüketicilerin Keşfedici Eğilimleri
Çalışmanın girişinde sözünü ettiğimiz kavramlara daha detaylı bakarsak
şunları söyleyebiliriz. Tüketici davranışları alanında oldukça kabul görmüş bir
kategorizasyon olan Raju’nun (1980) üç genel keşfedici eğilim sınıflandırması; risk
alma, çeşitlilik arama ve meraktan kaynaklanan davranışlar olarak üç grupta
toplanmaktadır (Steenkamp ve Baumgartner, 1992, 1995; Baumgartner ve
Steenkamp, 1996).

Meraktan kaynaklanan davranış:
Merak, içsel/içgüdüsel sebeplerden kaynaklanan bilgiye ulaşma isteği olarak
tanımlanabilir ve spesifik ve çok yönlü olmak üzere iyi farklı çeşidinden bahsedilebilir
(Berlyne 1960). Spesifik merak kaynaklı davranışı tetikleyen tek bir uyarıcı varken,
çok yönlü olan merak ise birçok farklı kaynaktan uyarım arama durumudur. Bu tip
tepki bir sıkıntıya karşı gelişir ve belli bir uyarıcıya yönelik değildir (Steenkamp ve
Baumgartner, 1992). Meraktan kaynaklanan davranış keşfedici bilgi arama, kişiler
arası iletişim ve alışveriş boyutlarını da içerir (Orth ve Bourrain, 2005).
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Çeşitlilik arama:
Çeşitlilik arama benzer seçim objeleri arasında (örneğin markalar ya da
mağazalar) alternatifler oluşturmak suretiyle satın alma davranışında bir dürtü elde
etme anlamına gelmektedir. Çeşitlilik arayan tüketici alışkanlık haline getirdiği ürün ya
da markadan başka alternatifleri deneyebilir, markasını değiştirebilir. Keşifsel satın
alma eğilimleri ve çeşitlik arama arasında güçlü bir ilişki ortaya konmuştur
(Steenkamp ve Baumgartner, 1992). Bu ikisi arasındaki teorik ilişkiye göre, yüksek
keşfedici satın alma eğilimi gösteren tüketicilerin artan duyusal ve bilişsel dürtü
ihtiyacı tarafından motive edildikleri ve bu böylece çeşitli ürünleri daha fazla tüketme
eğiliminde oldukları düşünülmektedir (Raju, 1980; Steenkamp ve Baumgartner,
1992). İki kavram arasındaki ampirik ilişki Baumgartner ve Steenkamp (1996)
tarafından ortaya konmuştur. Çeşitlilik arama davranışı keşfedici satın alma
davranışının bir belirleyicisi olmasının yanında karar verme stratejileri, durumsal ve
normatif değişkenler (Belk, 1975), mevcut ürün/markadan memnuniyetsizlik ve
rastgele süreçlerin bir sonucu olarak da karşımıza çıkabilir (Hoyer ve Ridgway,
1984).

Risk alma ve yenilikçi davranış:
Risk alma konusunda tüketici davranışlarındaki genel bakış açısı sonuçların
belirsizliği ve sonuçları önemi üzerine inşa edilmiştir (Steenkamp ve Baumgartner,
1992). Yenilikçilik ise bireyin diğer tüketicilere kıyasla yeniliğe nispeten daha erken
adapte olmasıdır. Yeni bir mal ya da hizmeti denemek ve onlara açık olmak içerisinde
risk barındırdığından keşfedici bir tüketici davranışı olarak sınıflandırılabilir.

ANALİZ VE BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Demografik Özellikler
Katılımcılara ilişin demografik özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir.
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde cinsiyetler açısından dengeli bir
dağılım gözlenebilir. Anketi cevaplayanların %51,7’si kadın, %52,3’ünün evli oldukları
görülmektedir.
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Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri

Cinsiyet

Medeni durum

Yaş

Meslek

Eğitim durumu

Aile geliri

f

%

Kadın

156

51,7

Erkek

146

48,3

Evli

158

52,3

Bekâr

136

45,0

Diğer

8

2,6

20 ve altı

17

5,6

21-30

125

41,4

31-40

88

29,1

41-50

48

15,9

51-60

21

7,0

61 ve üzeri

3

1,0

Öğrenci

38

12,6

Ev Hanımı

50

16,6

Memur

54

17,9

Esnaf/Tüccar

39

12,9

İşçi

53

17,5

Serbest Meslek

58

19,2

Diğer

10

3,3

İlköğretim

41

13,6

Lise

102

33,8

MYO

24

7,9

Üniversite

115

38,1

Lisansüstü

20

6,6

700 TL ve altı

38

12,6

701-1500 TL

95

31,5

1501-2000 TL

74

24,5

2001-2500 TL

41

13,6

2501-3000 TL

23

7,6

3001 TL ve üstü

31

10,3
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Katılımcıların yaş grupları incelendiğinde ise ilk sırayı 21-30 yaş arasındaki
genç yetişkinler almakta, bunu yaklaşık yüzde otuz ile 31-40 yaş arasındakiler takip
etmektedir. 41-50 yaş arasındakiler de yaklaşık yüzde 16’lık biz düzeyde temsil
edilmektedir. Özetle örneklemin yaklaşık %70’inin 21-40 yaş aralığındaki bireylerden
oluştuğu görülmektedir. Meslek bakımından ise tabloda görüldüğü gibi nispeten
dengeli bir dağılım vardır. Serbest meslek, işçi, memur ve ev hanımı oranları birbirine
yakından bunları sırasıyla esnaf, öğrenci ve diğer meslekler takip etmektedir.
Öğrenim durumu incelendiğinde üniversite ve lise mezunlarının ağırlıkta olduğu
(%70’ten fazla) görülebilir. Gelir açısından ise katılımcıların yarıdan fazlası 701 TL2000 TL alanlar oluşturmaktadır. Satın alma gücü nispeten daha yüksek olabilecek
3001 ve üstü gruptaki tüketiciler ise yaklaşık yüzde onluk bir düzeye tekabül
etmektedir.

KEŞİFSEL SATIN ALMA DAVRANIŞI EĞİLİMİ
Baumgartner ve Steenkamp’ın (1996) geliştirmiş olduğu ölçekte yer alan 20
ifade on ’ar ifade şeklinde iki boyutta toplanmaktadır. Bu boyutlar keşifsel ürün satın
alma (temini) ve keşifsel bilgi arama davranışıdır. Keşifsel bilgi arama merak
kaynaklıdır ve bilişsel özellikler gösterir. Likert ifadeleri formunda yer alan ifadeler
alışveriş kapsamı içinde sayılabilecek vitrinlere göz atma, mağaza gezme ve
yaşanan deneyimleri başkalarıyla konuşma gibi ifadelerden oluşmaktadır. Tablo 2’de
keşifsel bilgi aramaya yönelik Likert ifadelerine verilen cevaplar yer almaktadır.
Özellikle e-posta yoluyla gelen reklam mesajlarını hem içerik hem de zaman
açısından gereksiz bulma eğilimi vardır, ayrıca biraz uçları temsil eden sadece merak
amaçlı yapılan davranışlara katılım oranlarının diğerlerine kıyasla nispeten düşük
kaldığı söylenebilir. Vitrinlere bakmak, moda trendlerini takip etmek, başkalarıyla
alışveriş hakkında konuşmak gibi davranışlara katılım ortalaması ise yaklaşık olarak
kısmen katılma seviyelerindedir.
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Çoğunlukla katılıyorum (6)

Kısmen katılıyorum (5)

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum (4)

Kısmen katılmıyorum (3)

Çoğunlukla katılmıyorum
(2)

Hiç katılmıyorum (1)

Ortalama*

Std. sapma

1.Yeni ürünlere yönelik eposta (mail) yoluyla gelen
reklamları okumak zaman
kaybıdır.
2.Modadaki yeni tarzları
ve trendleri izlemek için
vitrinlere bakmayı
severim.
3.Başkalarının saatin
aldıkları ürünlerle ilgili
konuşmalarını dinlemeyi
sevmem.
4.Genellikle içinde ne
olduğunu merak ettiğim
için gereksiz (junk) epostaları (e-mail) bile
okurum.
5.Sadece merak ettiğim
için mağaza gezmem.
6.Bir şey satın almayı
planlamasam bile ürün
kataloglarına göz
gezdirmeyi severim.
7.Genellikle mailime
gelen reklamları
okumadan silerim.
8.Mağaza gezmekten ve
vitrinlere bakmaktan
hoşlanırım.
9.Satin aldıklarım
hakkında arkadaşlarımla
konuşmayı severim.
10.Sırf merakımdan
dolayı reklamları takip
ederim.

Tamamen katılıyorum (7)

Tablo 2. Keşifsel bilgi arama davranışı**

38,7

12,3

14,6

11,6

5,0

4,6

13,2

5,01

2,13

27,5

15,6

19,2

6,6

5,3

10,6

15,0

4,62

2,18

31,5

15,6

16,6

9,9

6,3

6,6

13,6

4,82

2,12

9,6

4,0

9,3

8,3

6,0

9,3

53,6

2,61

2,10

34,3

14,3

11,3

10,7

8,3

6,0

15.0

4,78

2,20

36,1

16,2

14,6

6,6

4,6

8,3

13,6

4,93

2,18

35,9

11,6

13,0

12,0

8,6

6,6

12,3

4,85

2,13

30,1

12,9

19,9

7,3

6,6

9,9

13,2

4,70

2,14

22,5

13,9

15,9

10,9

11,6

9,3

15,9

4,33

2,13

10,6

8,6

13,6

13,9

8,6

14,9

29,8

3,35

2,09

*1-Hiç katılmıyorum…….7- Tamamen katılıyorum şeklinde kodlanmıştır.
** 1.,3. ve 7. ifadeler tersine kodlanmıştır.
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Ürünlerin keşifsel edinimi risk alma, çeşitlilik ve değişiklik arama gibi
faaliyetlere yönelik sorulardan oluşmaktadır. Aşağıdaki tablo incelendiğinde özet
olarak yenilik ve çeşitlilik aramayla ilgili ifadelere katılım oranları, mevcut olanı
muhafaza etme, alışkanlığı sürdürme özellikleri taşıyan ifadelere katılım oranlarından
daha yüksek çıkmıştır. Risk alma temelli bu davranışlara genel olarak daha az
katılımın olması beklenen bir durum olarak görülebilir.

Tamamen katılıyorum
(7)

Çoğunlukla katılıyorum
(6)

Kısmen katılıyorum (5)

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum (4)

Kısmen katılmıyorum (3)

Çoğunlukla katılmıyorum
(2)

Hiç katılmıyorum (1)

Ortalama*

Std. Sapma

Tablo 3.Ürünlerin keşifsel edinimi (satın alma)**

26,2

16,6

20,2

12,9

7,6

6,0

10,6

4,80

1,96

36,4

21,2

17,9

9,9

4,0

4,3

6,3

5,38

1,78

23,5

17,9

17,2

12,9

9,9

4,3

14,2

4,62

2,04

13,0

10,0

21,7

15,3

10,3

13,3

16,3

3,95

1,97

39,4

20,5

20,9

7,6

3,6

4,0

4,0

5,57

1,63

24,6

22,3

16,3

14,3

7,0

6,6

9,0

4,87

1,91

1.Bazı yiyecekler farklı tat
seçeneğine

sahip

olmasına rağmen, benim
tercihim

aynı

tattakileri

satın almaktır.
2. Emin olmadığım bir
marka yerine genellikle
satın almakta olduğum
markayı almaya devam
ederim.
3. Marka sadakati olan bir
tüketici olduğumu
düşünüyorum.
4. Raflarda yeni bir marka
gördüğümde onu
denemekten çekinmem.
5. Bir restorana gittiğim
zaman tanıdığım
yiyecekleri sipariş
verdiğimde kendimi daha
güvende hissederim.
6. Eğer bir markadan
hoşlanırsam, farklı bir şey
denemek için de olsa o
markayı kolay kolay
değiştirmem.

Tamamen katılıyorum
(7)

Çoğunlukla katılıyorum
(6)

Kısmen katılıyorum (5)

Ne katılıyorum ne
katılmıyorum (4)

Kısmen katılmıyorum (3)

Çoğunlukla katılmıyorum
(2)

Hiç katılmıyorum (1)

Ortalama*

Std. Sapma
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21,6

19,6

21,3

13,3

9,3

5,6

9,0

4,79

1,86

11,6

7,0

17,6

15,0

10,0

14,0

24,9

3,54

2,05

20,2

16,2

21,2

14,2

9,3

9,3

9,6

4,58

1,92

21,5

23,2

23,2

12,9

6,0

5,3

7,9

4,94

1,79

7.Yeni veya farklı bir ürün
deneme konusunda çok
temkinliyimdir.
8.Alisverislerimde çeşitlilik
olsun diye tanımadığım
markaları satın alma
riskini almayı severim.
9.Performansi konusunda
emin olmadığım markaları
nadiren satın alırım.
10.Genellikle düzenli
aralıklarla ayni tür gıdaları
yerim.
*1-Hiç katılmıyorum…….7- Tamamen katılıyorum şeklinde kodlanmıştır.
** 1.,2.,3.,5.,7.,9. Ve 10. ifadeler tersine kodlanmıştır.

Keşifsel bilgi arama davranışı eğilimleri ölçeğinde yer alan ifadelere
boyutların belirlenmesi ve kavramın daha iyi anlaşılabilmesi için “temel bileşenler
faktör analizi” uygulanmıştır. Başlangıçta iki grup soru için ayrı ayrı yapılan analiz
sonucunda her grup için üçer boyut bulunmuş, birleştirildiğinde ise diğerinden çok
fazla farkı olmayan beş boyutlu fakat daha anlamlı bir açıklama elde edilmiştir. Analiz
sonucu KMO değeri 0,797 olarak hesaplanmıştır. Bu değer faktör analizi yapılan
örneklemin yeterliliğinin bir göstergesidir. Barlett Küresellik Testi’nin anlamlılık düzeyi
ise p<0,000 olduğu için istatistiksel açıdan anlamlıdır. Bunun yanı sıra anti-image
korelasyon değerleri de incelenmiş 0,50’den küçük değer olmaması nedeniyle, faktör
analizine bozucu etkiye sahip bir değişkenin olmadığı kanaatine varılmıştır. Ancak,
hem faktör yüklerinin düşüklüğü hem de yükleme yapılan boyutla uyumun zayıf
olması sebebiyle üç ifade faktör analizinden kademeli olarak çıkarılmıştır. Böylece,
yapılan faktör analizi neticesinde beş faktör (boyut) elde edilmiştir. Faktör analizi
sonuçları Tablo 4’te görülmektedir.
Elde edilen her boyutun yükleri incelenerek ve iç tutarlık testleri (Cronbach
Alpha) de yapılarak, bu beş faktör çözümünün uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Alfa değerleri 1, 2 ve 4. faktör için 0,8’in üzerinde, 3. ve 5. faktör için ise 0,6-0,5
aralığındadır. Tablo 4’te yer alan beş faktör çözümü toplam varyansın % 61,31’ini
açıklamaktadır. Tabloda faktörler, faktör yükleri, her bir faktörün açıkladığı varyans
yüzdesi yer almaktadır.
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Tablo 4. Keşifsel satın alma davranışı eğilimi faktör boyutları

BOYUTLAR (FAKTÖRLER)

Faktör

Açıklanan

Yükleri

Varyans (%)

Boyut 1: Keşifsel Bilgi Arama
1.

Mağaza gezmekten ve vitrinlere bakmaktan
hoşlanırım.

2.
3.
4.

Satın aldıklarım hakkında arkadaşlarımla

,873

konuşmayı severim.

,826

Modadaki yeni tarzları ve trendleri izlemek için

,779

vitrinlere bakmayı severim.

,710

Bir şey satın almayı planlamasam bile ürün

,612

17,812

kataloglarına göz gezdirmeyi severim.
5.

Sırf merakımdan dolayı reklamları takip ederim.

Boyut 2: Risk Alma/Kaçınma
1.

Eğer bir markadan hoşlanırsam, farklı bir şey
denemek için de olsa o markayı kolay kolay
değiştirmem.

2.

Yeni veya farklı bir ürün deneme konusunda

3.

çok temkinliyimdir.

,720

Emin olmadığım bir marka yerine genellikle

,666

satın almakta olduğum markayı almaya devam
ederim.
4.

Performansı konusunda emin olmadığım
markaları nadiren satın alırım.

5.

,778

15,191

,644
,589

Marka sadakati olan bir tüketici olduğumu
düşünüyorum.

Boyut 3: Pazarlama iletişimine kayıtsız/meraksız olma
1.

Genellikle mailime gelen reklamları
okumadan silerim.

2.

için gereksiz (junk) e-postaları (e-mail) bile
okurum.
3.

,786

Genellikle içinde ne olduğunu merak ettiğim

10,835
-,695

Yeni ürünlere yönelik e-posta (mail) yoluyla
gelen reklamları okumak zaman kaybıdır.

,694
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BOYUTLAR (FAKTÖRLER)

Faktör

Açıklanan

Yükleri

Varyans (%)

Boyut 4: Yenilikçilik
1.

2.

Raflarda yeni bir marka gördüğümde onu
denemekten çekinmem.

,756

Alışverişlerimde çeşitlilik olsun diye

,734

9,022

tanımadığım markaları satın alma riskini almayı
severim.
Boyut 5:Gelenekseller/Değişime kapalılık
1.

2.

Genellikle düzenli aralıklarla ayni tür gıdaları
yerim.

,736

Bazı yiyecekler farklı tat seçeneğine sahip

,669

8,450

olmasına rağmen, benim tercihim ayni
tattakileri satın almaktır.
Açıklana Toplam varyans %’si

61,31

Tablo incelendiğinde, faktör analizi neticesinde ortaya çıkan beş faktör
keşifsel bilgi arama, risk alma veya riskten kaçınma, pazarlama iletişimine kayıtsızlık,
yenilikçilik ve geleneksellik veya değişime kapalılık olarak isimlendirilmiştir.

BOYUT 1. Bilgi Arama Davranışı (Keşfetme/Araştırma)
Bu boyutta yer alan ifadelere bakıldığında alışverişte araştırmacı ve sosyal
özellikler gösterdiği söylenebilir. Mağaza gezmek, modayı ve yeni trendleri takip
etmek, alışverişler hakkında konuşmaktan hoşlanırlar. Çoğunlukla keşifsel bilgi
arama ifadelerinden oluşan bu faktör başka bir deyişle alışverişçi özellikleri olarak
sınıflandırılabilir. Genel olarak bakıldığında alışverişin eğlence olarak kabul edildiği
söylenebilir. Bu gruptaki tüketiciler gezmeyi ve eğlenmeyi seven, gezerken pazarla ve
ürünlerle ilgili bilgi toplamayı da ihmal etmeyen, gözleri sürekli vitrinlerde olan
tüketicilerdir.

BOYUT 2. Risk Alma/Riskten Kaçınma (Temkinlilik/korumacılık)
Tamamı ürünlerin keşifsel edinimi ifadelerinin oluşturduğu bu faktörde,
özellikle temkinli ifadelerin toplandığı görülmektedir. Çeşitlilik arama, mağaza ya da
marka değiştirme gibi riskli olabilecek bu davranışlar aynı zamanda muhafazakâr bir
bakış açısı olarak da değerlendirilebilir. Bu gruptakiler daha çok risk almayı
sevmeyen, geleneksel bilinen ve tanınan markaları tercih ederek tüketim
deneyimlerinde hayal kırıklığı yaşamak istemeyen tüketici grubudur.
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BOYUT 3. Pazarlama iletişimine kayıtsız/meraksız olma
Bu gruptaki ifadelerin tamamı e-posta mesajlarıyla ilgilidir. İfadelerin ortak
özelliği bu duruma kayıtsız kalmak ya da merak etmemek olarak nitelendirilebilir. Bu
grup sorular daha çok modern teknolojinin sağladığı bilgi imkânlarının tüketicilerce
kullanılıp kullanılmadığı ve yeni teknolojilere yönelik genel tutumları ölçmeye
yöneliktir. Bu sebeple bu sorular daha çok gençlerin ilgi alanına giren sorular olup,
bilgi teknolojilerine yönelik kişisel ilgi seviyesinin bir göstergesi olarak karşımıza
çıkmaktadır.
BOYUT 4. Yenilikçilik
Bu gruptaki özellikler, yeni şeyler denemeye ve risk almaya açık ifadelerden
oluşmaktadır. Aynı zamanda keşifsel bir tüketici davranışı sayılabilecek çeşitlilik
arama davranışı da gene bu grupta yer almaktadır. Bu grup tüketiciler tam anlamıyla
yeniliklerin yayılması (difüzyon) eğrisindeki yenilikçiler veya ilk benimseyenler
grubunun üyeleridir. Yeni ürünlerin ve yeniliklerin yayılmadaki başarısı bu grup
tüketicilere ulaşma hızına ve başarısına bağlı olabilir.

BOYUT 5. Geleneksel/Değişime kapalılık
Özellikle yiyecek tercihleriyle ilgili ifadelerin toplandığı bu grubun yeni şeyler
denemeye konusunda isteksiz olduğu söylenebilir. Bu grup tüketiciler harcama
konularında temkinli oldukları gibi özellikle de yeme içme konularında geleneksel ve
alışılageldik tatları ve lezzetleri her zaman tercih etme eğilimi olan grubu gösterir.
Bu bulgular literatürde yer alan daha önceki bulgularla kıyaslandığında
(Baumgartner ve Steenkamp 1996; Raju,1980) karşımıza ilginç bir durum
çıkmaktadır. Her ne kadar bu çalışmada Baumgartner ve Steenkamp’ın Raju
(1980)’den oluşturmuş olduğu 20 ifade kullanılmış olsa da, faktör analizi sonuçları iki
boyut değil, beş boyutlu bir çözümün daha uygun olduğuna işaret etmektedir. Bu
çalışmadaki bulgular Raju’nun önermiş olduğu yedi boyut ile örtüşmektedir. Araştırma
bulgularından 1. ve 3. faktörün bilgi arama davranışına yönelik olduğu, 2, 4 ve 5.
faktörün ise keşifsel satın alma davranışına yönelik olduğunu söylemek mümkündür.
Bu durum ise, beş boyutlu faktör çözümünün açıkladığı %61,3 olan açıklanan
varyansın hemen hemen yarıya yakını bilgi arama davranışı, kalan yarısı ise keşifsel
satın alma davranışı ile açıklanabilmektedir şeklinde yorumlanabilir.

Demografik Faktörlerin Keşifsel Bilgi Davranışı Üzerine Etkisi
Demografik faktörlerin keşifsel satın alma davranışı eğilimleri üzerinde etkisi
olup olmadığını ortaya koymak amacıyla Likert ifadelerinde verilen cevaplar ile
demografik özellikler arasında bir etkileşimin olup olmadığını incelemek amacıyla
çeşitli parametrik (t-testi, ANOVA testi vb.) testler uygulanmıştır.
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Tablo.5: Likert ifadelerinin cinsiyet bakımından incelenmesi
İfadeler

Cinsiyet

Ortalama*

Yeni ürünlere yönelik e-posta (mail)
yoluyla gelen reklamları okumak
zaman kaybıdır.

Kadın

4,64

Erkek

5,41

Modadaki yeni tarzları ve trendleri
izlemek için vitrinlere bakmayı
severim.

Kadın

5,45

Erkek

3,74

Başkalarının satın aldıkları ürünlerle
ilgili konuşmalarını dinlemeyi
sevmem.

Kadın

4,36

Erkek

5,31

Kadın

4,34

Sadece merak ettiğim için mağaza
gezmem

Bir şey satın almayı planlamasam
bile ürün kataloglarına göz
gezdirmeyi severim.

Mağaza gezmekten ve vitrinlere
bakmaktan hoşlanırım.

Satın aldıklarım hakkında
arkadaşlarımla konuşmayı severim.

Sırf merakımdan dolayı reklamları
takip ederim.

Erkek

5,25

Kadın

5,55

Erkek

4,27

Kadın

5,58

Erkek

3,76

Kadın

5,07

Erkek

3,55

Kadın

3,76

Erkek

2,90

Bazı yiyecekler farklı tat seçeneğine
sahip olmasına rağmen, benim
tercihim ayni tattakileri satın almaktır.

Kadın

4,57

Erkek

5,05

Genellikle düzenli aralıklarla ayni tür
gıdaları yerim.

Kadın

3,69

Erkek

5,21

t

p

-3,203

,002

7,322

,000

-3,988

,000

-3,669

,000

5,263

,000

8,059

,000

6,592

,000

3,632

,000

-2,156

,032

-2,550

,011
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Yukarıdaki Tablo 5’te yer alan ifadelere verilen cevaplar açısından kadınlar
ve erkekler arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklar bulunmuştur. Diğer ifadelerde
ise farkın olmadığı gözlenmiştir. Alışverişte keşifsel özellikler bakımından mağaza
gezme, vitrinlere bakma, başkalarıyla alışveriş deneyimlerini konuşma gibi ifadelere
kadınlar erkeklere kıyasla daha fazla katılırken, yeni yiyecekleri tercih etme ya da
reklam postalarını okuma gibi davranışlara az daha yatkın oldukları söylenebilir.
Demografik özelliklerden yaş, eğitim, meslek, medeni hal ve gelir grupları
arasında keşifsel satınalma boyutları açısından bir farklılığın olup olmadığını test
etmek için t-testi ve Oneway ANOVA testleri uygulanmıştır. Ancak, analiz sonuçları,
araştırma bağlamında yer alan Likert ifadeleri ve keşifsel satınalma davranışları
açısından cinsiyetin dışında diğer demografik özelliklerin etkili olmadıklarını ve
keşifsel alışveriş yapanlar ile yapmayanları ayırt etmede yeteriz kalabildiklerini ortaya
koymuştur.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma bulguları ışığında, araştırmamızın bulgularının literatürde yer alan
bulgularla uyuşma içinde olduğu görülmektedir. Ancak, Baumgartner ve Steenkamp
(1996) tarafından ifade edildiği gibi keşifsel satın alma eğilimlerini sadece keşifsel
bilgi arama ve keşifsel satın alma olarak iki boyut şeklinde ifade etmenin uygun
olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın bulguları Raju (1980) tarafından
öngörülmüş olan yedi boyutlu çözüm ile uyum içindedir. Araştırmamızda ortaya çıkan
beş boyutun Raju’da önerilen yedi boyut ile birebir örtüşmektedir.
Keşifsel satın alma davranışı bağlamında kadınların daha aktif ve daha
keşifsel satın alma eğilimde oldukları da gözlenmiştir. Ancak, keşifsel satın alma
davranışı sergileme eğiliminde olanlarla olmayanlar arasında cinsiyet dışında ayırt
edici bir yönün olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları erkeklerin daha
muhafazakâr davranma eğiliminde olduklarını ve belki de onlara gereksiz veya
zaman alıcı gelebilecek faaliyetlerden de kaçınma eğiliminde olduklarını ortaya
koymaktadır. Öte yandan kadınlar ise modayı takip etmek, katalog incelemek,
vitrinlere bakmak ve alışveriş konusunda konuşmaktan hoşlanmaktadırlar. Ancak her
iki grubun da hem fikir olduğu nokta sadece merak sebebiyle mağaza gezmesinin
yapılmadığıdır.
Ancak, cinsiyet dışında diğer demografik faktörlerin keşifsel satın alma
davranışı üzerinde etkisinin olmaması ayrıca incelemeye değer bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Burada ortaya konan bulguların başka çalışmalarla
kıyaslanması ve karşılaştırılması akademik açıdan önemli katkılar sağlayacaktır.
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Hiçbir araştırma kusursuz değildir, belirli oranda çeşitli kısıt dâhilinde
gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmanın da bazı kısıtları vardır. Bunlar
arasında, örnekleme yönteminin kolayda örnekleme olması araştırmanın sonuçlarının
genelleştirilebilmesini engellemektedir. Araştırmanın sınırlı sayıda ilde yapılması da
ayrıca dikkatten kaçmayan bir durumdur. Keşifsel satın alma davranışı ürün,
tüketicilerin kişilik özellikleri, ürün ilgilenimi vd. özellikler bazında incelendiğinde daha
anlamlı ve ayrıntılı sonuçlar elde edilebilir.
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ÖZET
Bu çalışma, tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik risk algılamalarının, bu
ürünler ile ilgili tutumlarına etkilerini ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaç
doğrultusunda 5 farklı risk algılaması boyutunun özel markalara yönelik tutumlara
etkileri tek tek incelenmiştir. Bu calışma, tüketicilerin özel markalara yönelik
tutumlarının, algılanan risk boyutlarından ne yönde etkilendigini araştırmaktadir.
Çalışma, 413 kişi üzerinde, kolayda örnekleme yöntemi ile Temmuz 2012’de
gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler üzerinde, risk algısı boyutlarının belirlenmesi
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda araştırmaya konu olan
ürünün özelliği nedeniyle,

literatürdekinden farklı olarak 5 değil 3 boyut ortaya

çıkmıştır. Belirlenen risk algısı boyutlarının tüketici tutumları üzerinde etkilerinin
ortaya çıkartılması amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucunda, özel
markalı ürünlere yönelik algılanan risk ile söz konusu ürüne yönelik olarak geliştirilen
tutum arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Algılanan risk, tüketici tutumları, özel markalar
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ABSTRACT
This study aims to reveal the effects of risk perceptions of consumers
towards private label products on the consumers’ private label attitudes. For this
purpose, the effects of 5 different risk perception dimensions on the attitudes towards
private label products are individually studied. This study examines, how the
perception consumers’ toward private labels are effected by the perceived dimesion.
The study was carried out with the attendance of 413 people chosen with
Convinience Sampling method. In order to determine the dimensions of risk
perceptions, Factor Analysis was applied to the obtained data.
As a result of the analysis, 3 dimensions emerge instead of original 5. A
Regression Analysis is also utilized in order to reveal the effects of determined
perception dimensions on consumer attitudes. The result of the analysis show that
there is a significant correlation between perceived risk towards private labels and
the attitudes towards these labels.
Keywords: Perceived risk, consumer attitudes, private labels.
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GİRİŞ
Kalite ve ucuzluk kavramları günümüz tüketicisinin alışverişlerindeki karar
süreçlerinde en önemli etkiye sahip olan unsurlardır. Özellikle ekonomik koşulların
kötüye gittiği dönemlerde birçok insan ucuz ve kaliteli ürünleri tercih etmektedir.
Tüketicilerdeki bu değişim özellikle gıdaya dayalı perakendecilik sektörüne özel
markalı ürünleri kazandırmıştır.
Özel Marka Üreticileri Birliği’nin (PLMA) tanımına göre özel markalı ürünler
perakendecinin markası altında satılan tüm ürünleri kapsar. Bu marka
perakendecinin kendi ismi olabileceği gibi o perakendeci tarafından oluşturulan her
hangi bir isim olabilir. Markanın her türlü üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri
perakendecinin kontrolünde gerçekleşir (PLMA, 2012).
Günümüzde, özellikle Amerika ve Avrupa’da özel markalı ürünlerin tüm
market alışverişleri içerisindeki payı oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Avrupa’da
bazı ülkelerde bu oran %50‘ler seviyelerine dayanmıştır ve birçok ülkede de bu artış
trendi devam etmektedir. Ancak ülkemizde market alışverişlerinde satın alınan özel
markalı ürünlerin payı henüz Avrupa ülkeleri ve Amerika’daki seviyelere
ulaşmamıştır. Bununla birlikte Türkiye, dünyada özel markalı ürün pazarının en hızlı
büyüdüğü ülkelerden biri olarak yüksek bir gelişim potansiyeli sergilemektedir.
Nielsen’in özel markalarla ilgili 2011 raporuna göre Türkiye’de özel markalı
ürünlerin tüm markalar içerisindeki payı %12’dir.Amerika’da bu oran %17 iken birçok
Avrupa ülkesinde bu oran çok daha yüksektir. Özel markaların tüm markalar
içerisindeki pazar payı Norveç’te %20, Hollanda’da %25, Fransa’da %28,
Almanya’da %32, İngiltere’de %42 iken, İsviçre’de %46’dır.
Önceleri, özel markalı ürünler düşük kaliteli, ucuz ve düşük performanslı
ürünler olarak bilinmesine karşın artık günümüzde bu markaların kaliteleri yükselmiş
ve ulusal markalarla rekabet edebilir konuma gelmiştir. Hatta bazı ürünlere özel
markaların ulusal markalardan daha başarılı performans sergilediği de görülebilir.

1. ARAŞTIRMA KONUSU
Algılanan risk, tüketicilerin satın alma esnasında karşılaştıkları çeşitli
psikolojik süreçlerin en önemlilerinden bir tanesidir. Algılanan risk, tüketicilerin özel
markalı ürünleri satın alma kararlarını etkilemede şiddetli bir uyarandır (Beneke v.d,
2012 : 4).
Bu durum algılanan risk çeşitlerinin (Finansal, Sosyal, Fiziksel, Performans,
Psikolojik) tüketicilerin özel markalara yönelik tutumlarına etkilerini araştırmak için bir
fırsat sunmaktadır. Bu bağlamda çalışmada bu 5 farklı risk türünün tüketicilerin özel
markalara yönelik tutumlarına ne gibi etkileri olduğu araştırılacaktır.

612
2. ÖZEL MARKALARA YÖNELİK TÜKETİCİ TUTUMLARI
Tüketicilerin özel markalara yönelik tutumları algılanan ürün kalitesi, imaj ve
algılanan kalite, fiyat ve fiyata olan duyarlılık gibi unsurlardan etkilenecektir. Söz
konusu etkiler literatürde birçok çalışmayla ortaya konmuştur.
Kalite algılaması, satın alma kararının verilmesinde dikkate alınan en önemli
unsurlardan birisidir. Eğer tüketici, bir markayı daha yüksek kaliteli olarak algılarsa,
söz konusu markayı satın alma ihtimali de bir o kadar yüksek olacaktır. Bunun tam
tersi durumda, tüketici markayı düşük kaliteli olarak algılarsa bu markayı satın alma
ihtimali düşecektir (Marshall v.d, 2009 : 880).
Guerrero v.d.(2000) tüketicilerin özel markalara yönelik tutumlarını araştırmış
ve özel markalı ürünlerin güvenilir bulunmasına rağmen kalite imajı açısından ulusal
markalı ürünlerin daha kaliteli olarak algılandıklarını ortaya koymuşlardır.
Hosh(1996) çalışmasında fiyat konusunda duyarlı tüketicilerin özel markalı
ürünleri daha fazla satın aldıklarını ortaya koymuştur. Sinha ve Batra(1999) ise riskli
ürün kategorilerinde algılanan fiyat-kalite çağrışımının özel markaların satın alınması
üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştur.
Özel markalı ürünlerin uygun fiyat ve kalitede sunulmaları, tüketiciler
tarafından daha fazla tercih edilmelerini sağlayabilir ve tüketicilerin özel markalı
ürünlere yönelik tutumlarını değiştirebilir. İşte bu noktada tüketicilerin özel markalı
ürünleri satın almada algıladıkları risklerin ortaya konulması ve perakendecilerin bu
riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarda bulunması özel markalara yönelik tutumların
olumlu yöne çevrilmesinde önemli bir rol oynayacaktır (Kılıç ve Altıntaş, 2010 : 119).
Perakendeciler tarafından, özel markalı ürünlere yönelik tüketici tutumlarını
etkileyen faktörlerde iyileştirmelere gidildiği ölçüde tüketicilerin bu markalara yönelik
algıladıkları risklerin azalacağı söylenebilir. Bu durumun uzun vadede özel markalara
yönelik tutumları olumlu yönde etkilemesi beklenir.

3. ALGILANAN RİSK VE BOYUTLARI
Algılanan risk, tüketicilerin satın alma kararının sonuçları ile ilgili
belirsizliklere sahip olması durumu olarak ifade edilebilir. Tüketicilerin risk
algılamalarının derecesi, satın alma kararını etkileyen önemli faktörlerden birisidir
(Schiffman ve Kanuk, 2000: 153).
Tüketicinin satın alma davranışları, satın alınan ürünlerle ilgili algıladıkları
risklerden önemli ölçüde etkilenir. Burada bahsedilen riskler, söz konusu ürünün
beklenen fiziksel özellikleri karşılayamaması korkusu ya da bu ürünün satın alınması
sonrasında sosyal açıdan tepki görmekten çekinme gibi durumlardır (Dick v.d, 1995 :
18).
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Ulusal çapta tanınmış marka üreticileri tarafından üretilen ürünleri satın alan
tüketicilerin elde edeceği faydalardan biri, kalite düzeyleri açısından özel markalı
ürünlere göre çok daha az dalgalanma göstermesi nedeniyle bu ürünlere yönelik
algılanan riskin göreceli olarak oldukça düşük seviyede olmasıdır. Özel markalı
ürünlerde kalite düzeylerinin üründen ürüne farklılık göstermesi bu ürün grubuna
yönelik algılanan riski artırmaktadır. Bu durum sonucunda riskten kaçınmak isteyen
tüketiciler doğal olarak ulusal markalara yönelecektir. Bununla bağlantılı olarak
konuyla ilgili olarak yapılmış çalışmalar, risk almak istemeyen tüketicilerin, düşük
kaliteli bir ürün satın alma riskini azaltmak için daha yüksek fiyatlı ürünleri tercih
ettiğini ortaya çıkarmıştır (Burton v.d, 1999 : 296).
Algılanan
risk,
tüketicilerin
istenmeyen
durumlar
oluşabileceği
algılamalarından ortaya çıkar. Tüketici, söz konusu olumsuz durumların özel markalı
ürünleri satın alması durumunda ortaya çıkabileceğini düşünebilir ve bu durumda
özel markalara yönelik algıladığı risk yüksek olacaktır. Algılanan risk farklı şekillerde
ortaya çıkabilir (Sethurman v.d, 1999 : 341).
Satın alma davranışında algılanan risk türlerini beş baslık altında toplamak
mümkündür (Kaplan ve Jacoby, 1972: 383).
Finansal Risk: Belirli bir ürün/markanın seçilmesinden sonra birey tarafından
hissedilen parasal kayıptır. Her bir satın alma işlemi finansal sonuçları olan bir
sözleşmedir. Tüketicilerin bir ürünü satın aldıkları zaman kabul etmiş oldukları mali
yükümlülükler finansal riske neden olmaktadır. Ayrıca, ürünün fiyatı arttıkça finansal
riskin artması beklenir.
Dick v.d (1995) tarafından yapılan çalışmada özel markalı ürün satın alırken
algıladıkları risk bakımından, özel markalı ürünlere yönelik olumlu tutum geliştirmiş
olan tüketiciler ile olumsuz tutum geliştirmiş tüketiciler arasında kayda değer bir fark
olduğu ortaya konulmuştur. Özel markalı ürünlere karşı olumsuz tutumlar geliştirmiş
olan tüketiciler özel markalı ürünleri satın almadan önce bu ürünlerin düşük kaliteli
olabileceğinden çekinirler ve bu ürünleri satın almanın kendilerini finansal açıdan
zarara uğratacağını düşünme eğilimindedirler. Bu tarz tüketiciler tüm bunlara ek
olarak özel markalı ürünleri satın alan tüketicilerin ‘’ucuz’’ insanlar olduğu konusunda
bir düşüncenin hakim olduğuna inanmaktadırlar (Dick v.d, 1995 : 18).
Sosyal Risk: Satın alınan ürüne bağlı olarak toplumdaki diğer insanların
algılamalarına ilişkin oluşan risktir. Bir başka deyişle sosyal risk, satın alınan
ürünün/markanın sosyal çevre tarafından bireye yakıştırılmaması veya sosyal
statüsüne uygun görülmemesi olasılığıdır.
Sosyal risk bir ürünü satın alma sonucunda bireyin sosyal bir grup içindeki
statüsünü kaybetmesi anlamına gelmektedir. Bu risk türü ürünün başkaları tarafından
hoş karşılanmaması, olumsuz düşüncelere ya da yargılamalara neden olması ve
bireyin sosyal imajına herhangi bir şekilde zarar vermesiyle ilgilidir (Schiffman ve
Kanuk 2000 : 122).
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Fiziksel Risk: Ürünün kullanımının taşıdığı risktir. Doğrudan sağlık ve
güvenlikle ilgilidir. Bir ürünün kullanımı sırasında karşılaşılan tüm sağlık ve fiziksel
durumla ilgili endişeler bu risk grubuna girer.
Performans Riski: Ürünün beklenen performansı sağlamamasıyla ilgili risktir.
Tüketicinin satın alım ile karşı karşıya iken üründen elde edeceği faydadan emin
olmaması tüketicinin bir risk ile karşı karşıya olmasına neden olmaktadır. Ürün ilk
defa satın alınıyorsa, ürün hakkında bilgi yoksa veya ürünün kullanımı uzmanlık
gerektiriyorsa fonksiyonel riskin artması beklenir. Örneğin birey bilinmeyen bir
markanın istediği/beklediği performansı sağlamayacağına ilişkin bir algılama
içindeyse bu, ilgili ürünün performans riski taşıdığını göstermektedir.
Psikolojik Risk: Seçilen ürünün bireyin kendini algıladığı imajla uyumlu
olmaması olasılığıdır. Tüketicinin özgüveniyle ilgilidir. Sosyal risk, diğer insanların
tüketiciyle ilgili olumsuz düşüncelerinden meydana gelen risk iken, psikolojik risk
tüketicinin kendisinin ürünün sahibi olmaktan veya ürünü kullanmaktan memnun
olmamasıyla ilgili endişeleridir.
Tüketici bu risk gruplarından biri ya da birkaçının etkisini birlikte yaşar.
Hepsinin mevcut olduğu durumlarda “algılanan toplam risk” kavramı gündeme
gelmektedir. Risklerin bazı durumlarda arttığı, bazı durumlarda ise azaldığı
bilinmektedir. Tüketicinin algıladığı riskler şunlardır (Odabaşı ve Barış, 2003. 154) ;


Ürün grubu hakkında bilgi az olduğunda,



Marka ile ilgili deneyim az olduğunda,



Ürün yeni olduğunda,



Ürün teknik açıdan karmaşık olduğunda,



Tüketici daha az güvenli olduğunda,



Markalar arasında kalite farkları olduğunda,



Fiyat yüksek olduğunda ve



Satın alma tüketici için önemli olduğunda artma eğilimi göstermektedir.

4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
4.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Araştırmada, özel markalı ürünlerde tüketicilerin risk algısının o ürünlere
yönelik tutumlarına olan etkisi incelenmektedir. Tüketiciler tarafından algılanan risk
türü literatürde 5 madde (Finansal, Sosyal, Fiziksel, Performans ve Psikolojik) olarak
belirlenmiştir. Bu araştırma, beş boyutu veri alarak hazırlanan araştırma formu ile
gerçekleşmiştir.
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Literatürde, tüketicilerin risk algılamalarının özel markalı ürünlere yönelik
etkileri geniş bir şekilde ele alınmıştır. Mieres v.d (2006) tarafından yapılan çalışma,
finansal riskin, tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik satın alma kararlarına önemli
ölçüde etkisi olduğu ortaya koyulmaktadır. Aynı çalışmada, özel markaların,
sağlayabilecekleri fonksiyonel performanstaki belirsizlikler nedeniyle, performans riski
açısından ulusal markalardan çok daha riskli ürün kategorileri olduğu ortaya
koyulmuştur. Baltas (1997) tarafından yapılan çalışmada ise özel markalı ürünlerin,
ulusal markalı ürünlere göre kişinin sosyal statüsünü olumsuz etkilemesi bakımından
daha riskli alternatifler olduğu ortaya koyulmuştur. Kwon v.d (2008) tarafından
yapılan çalışmada, özel markalı ürünlerin, ulusal markalara göre nispeten yeni
alternatifler olması dolayısıyla, yeni bir ürünü satın almada karşılaşılabilecek
belirsizliklerin, tüketicilerin bir çeşit duygusal ve psikolojik baskıya maruz kalmasına
neden olduğunu ortaya koymuştur.
Bu bağlamda araştırmanın temel hipotezi şudur;
H1: Tüketicilerin özel markalara yönelik risk algısı, o ürünlere yönelik tutum
üzerinde etkilidir.

4.2 Örneklem ve Veri Toplama Aracı
Tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik risk algısının söz konusu ürünlere
yönelik tutumlarına etkisinin olup olmadığını belirleyeme yönelik yapılmış olan bu
araştırmada, katılımcılar kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve verilerin
toplanması için online anket yöntemi kullanılmıştır. Anketin geçerli sayılabilmesi için
tüm soruların cevaplanması zorunlu tutulmuştur ve yarım bırakılan anketler geçersiz
sayılmıştır.
Araştırma formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, algılanan risk
boyutları ifadelerinde Jacoby ve Kaplan (1972)’dan, tutumlara ilişkin ifadelerde de
Burton v.d (1996)’dan yararlanılmıştır. Algılanan riske ve tutuma ilişkin toplam 25
ifade likert derecelendirmesi ile hazırlanmıştır. İkinci bölümde ise tüketicilerin
demografik bilgilerine ulaşmak amacıyla hazırlanmış 7 soru bulunmaktadır.
Örneklem büyüklüğü, sınırsız ana kitle için %95 güven düzeyinde, %5 hata
payı ile 384 olarak tespit edilmiştir. Bu araştırmada, 413 sayısına ulaşılmış ve
kullanılan anket yöntemi veri kaybına olanak vermediğinden tüm anketler analize
dahil edilmiştir.

4.3

Ölçeğin Güvenirlilik ve Geçerlilik Testleri

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek amacıyla iç tutarlılığı ölçmede en sık
kullanılan yöntem olan Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 1’de
verilmiştir.
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Tablo 1: Ölçeklerin Güvenilirlik Testleri

Cronbach Alfa Değeri

İfade Sayısı

Tutum Ölçeği İçin

0,869

5

Risk Ölçeği İçin

0,737

12

Hesaplanan katsayı değerleri kabul edilebilir sınır aralığında yer aldığından
kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.
Ölçeğin yapı geçerliliği için faktör analizi uygulanmıştır.

Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları
a

Rotated Component Matrix

Component
1
Market markalı bir ürünü satın alırken istediğim performansı

2

3

,896

alacağımdan endişe ederim.
Market markalı bir ürünü satın alırsam, fikirlerine değer

,890

verdiğim kişilerden olumlu eleştiriler alacağımı düşünüyorum.
Market

markalı

bir

ürünü

satın

almanın

bana

prestij

,797

Market markalı bir ürün satın alırsam arkadaşlarım doğru tercih

,702

kazandıracağını düşünüyorum.
yaptığımı söylerler.
Market markalı bir ürünü satın almanın para kaybı olduğunu

-,802

düşünmüyorum.
Bence market markalı bir ürünü satın almak paramı boşa

,679

harcamak anlamına gelmez.
Market markalı bir ürünü satın alırsam paramı akıllıca

,642

harcamış olurum.
Market

markalı

bir

ürününün

beklediğim

faydaları

,598

Market markalı bir ürünü satın alırken istediğim performansı

-,569

,482

sağlayacağına inanıyorum.
alacağımdan endişe ederim.
Market markalı bir ürünü satın alırsam ödediğim paranın tam

,563

karşılığını alacağımı düşünüyorum.
Market markalı bir ürünün bozuk olma ihtimalinin olmayacağını

,810

düşünüyorum.
Market markalı bir ürünün sağlık açısından zararlı etkileri

,805

olmayacağına inanıyorum.
Market markalı ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünüyorum.

,687
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Örneklemin uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem
Uygunluğu Testi ve Bartlett’in Küresellik Testi uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluğu Testi ve Bartlett’in Küresellik
Testi

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluğu Testi
Yaklaşık Ki-Kare
Bartlett’in Küresellik Testi
df
Sig.

0,874
2393,66
78
,000

Sonuçlar örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir.
Tüketiciler tarafından algılanan riskin o ürüne yönelik tutum üzerindeki etkisini
inceleyen bu araştırmada algılanan risk; Sosyal Risk, Fiziksel Risk, Performans Riski
olmak üzere kendi içinde 3 alt risk boyutuna bölünerek ölçülmüştür. Literatürde daha
önce yapılan çalışmalarda (Jacoby ve Kaplan, 1972) algılanan risk, finansal, sosyal,
fiziksel, performans ve psikolojik olmak üzere 5 temel boyut olarak belirlenmiştir. Bu
araştırmada, özel marka gibi faydacı değerin, hedonist değerden daha fazla önem
arz ettiği ürünlerde psikolojik risk boyut olarak belirlenememiştir. Araştırmada,
psikolojik riskin tüketiciler tarafından belirlenmemiş olmasının, araştırmaya konu
olarak belirlenmiş ürün grubu ile ilgili olduğu düşülmektedir. Ayrıca, literatürde ayrı
ayrı risk boyutları olarak belirlenen performans riski ile finansal riskin tek boyut olarak
çıkmasındaki neden olarak da ürün gurubunun kalitesiyle ilgili bir algılamanın neden
olabileceği düşünülmüştür.
Temel bileşen (Principal Component) yöntemi ve Varimax döndürmesiyle
elde edilen faktör yapısı Tablo4’te verilmektedir. Faktörleşme yapısı incelendiğinde 3
faktörün toplam varyansın % 63,79’unu açıkladığı görülmektedir.
Tablo 4: Faktörlerin Açıklayıcılık Düzeyleri

Bileşen

Toplam Açıklanan Varyans
Extraction Sums of Squared Loadings
Toplam Varyans Yüzdesi

Birikimli %

Rotation Sums of Squared Loadings
Toplam Varyans Yüzdesi

Birikimli %

1

5,216

40,125

40,125

3,048

23,448

23,448

2

1,924

14,797

54,923

2,744

21,112

44,559

3

1,154

8,875

63,798

2,501

19,238

63,798
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4.4 Örneklemin Demografik Özellikleri
Örneklemin demografik özellikleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 5: Örneklemin Demografik Özellikleri

32

316

65

%

69,7

30,3

2,7

86,2

11,1

7,7

76,5

15,8

55

3000+

46

2001-3000

356

1001-2000

11

altı

125

1000 TL ve

288

Lisans

Lise ve altı

n

20 ve altı

31 ve üstü

Lisans Üstü

Gelir

21-30

Ön lisans ve

Eğitim

Erkek

Yaş

Kadın

Cinsiyet

169

110

79

13,3 40,9

26,6 19,2

Katılımcıların % 69,7 kadın iken %30,3’ü erkeklerden oluşmaktadır.
Araştırmanın ‘’Özel markalar’’ gibi ulusal markalar ile karşılaştırıldığında daha az
bilinen bir ürün grubu olduğu için eğitim seviyesinde ön lisans ve üstünün daha
yoğunlukta olması istenmiştir. Bu nedenle katılımcıların %92,3’ü ön lisans ve üstü
eğitim seviyesine sahiptir.
Yaş ve gelir seviyesi incelendiğinde, katılımcıların, genç, eğitimli ve kariyer
evresinin ilk basamaklarından oluşan bir grubu temsil ettiği görülmektedir. Söz
konusu bu karakteristik bilgiler, araştırmacılar tarafından seçilen ürün grubunun
özelliği nedeniyle, özellikle istenmiştir.

4.5 Risk Algısı ile Tutum arasındaki İlişki
Risk algısı ile tutum arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla regresyon analizi
kullanılmış ve regresyon denklemi kurulmuştur. Birinci regresyon denkleminde tüm
risk boyutlarının hep birlikte tutum üzerine etkisinin incelendiği çoklu regresyon
analizi, ikinci regresyon denkleminde ise risk algısının tek bir boyut olarak ele
alındığında tutum üzerine etkisi incelenmiştir.
Regresyon Denklemi 1;
Ürüne Yönelik Tutum: Sabit+ X1 Sosyal Risk + X2 Performans Riski + X3
Fiziksel Risk
Regresyon Denklemi 2;
Ürüne Yönelik Tutum: Sabit+ X1 Algılanan Risk
Regresyon analizinde ilişkilerin doğrusal olduğu varsayılmış ve “enter”
yöntemi kullanılmıştır. Her bir faktördeki tüm maddelerin değerleri toplanıp madde
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sayısına bölünerek her bir boyut için ortalama bir indeks değeri hesaplanmıştır.
Regresyon denklemi ve regresyon analizi sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Regresyon
modelinin anlamlı olup olmadığını incelemek için ANOVA testi uygulanmıştır. ANOVA
testi sonucu ortaya çıkan F değerine karşılık gelen anlamlılık seviyesi oluşturulan
modelin uygun olup olmadığının kararında yardımcı olur. Bu araştırmada, F= 118,15
değeri, 0,00 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 6: Algılanan Risk Boyutları ile Ürüne Yönelik Tutum Regresyon Denkleri Analiz
Sonuçları
Standartlaştırılmamış

Standartlaştırılmış

Katsayılar

Katsayılar

(Sabit)
SR
(Sosyal Risk)
PR (Performans
Riski)
FR
(Fiziksel Risk)

t

Sig.

-1,221

,223

,284

6,904

,000

,080

,260

6,116

,000

,045

,315

7,092

,000

B

Ϭ

-,248

,203

,297

,043

,491
,319



Regresyon analizi sonuçları göstermektedir ki, sosyal risk, performans riski ve fiziksel risk
boyutları istatistiki olarak anlamlıdırlar. (p<0,05).

Algılanan riskin tutum üzerindeki etkisini incelemek amacıyla geliştirilen ikinci
regresyon denkleminde, istatistiki olarak anlamlıdır. (p<0,05). Bu araştırmada, F=
348,83 değeri, 0,00 düzeyinde anlamlıdır.
Tablo 7: Algılanan Risk ile Ürüne Yönelik Tutum Regresyon Denkleri Analiz Sonuçları
Standartlaştırılmamış

Standartlaştırılmış

Katsayılar

Katsayılar

B

Ϭ

(Sabit)

,037

,142

Risk Algısı

1,028

,055



t

Sig.

,259

,796

,678

18,677

,000

Oluşturulan ikinci regresyon denklemin sonucu göstermektedir ki, algılanan
risk ile o özel markalı ürüne yönelik olarak geliştirilen tutum arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
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SONUÇ
Araştırma formunun hazırlanması sürecinde literatürde yer alan algılanan
riskin 5 boyutundan yararlanılmasına rağmen araştırma sonucu yapılan faktör
analizinde 3 boyut ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Literatürden hareketle 5 boyut olarak
belirlenmesi beklenen risk algısının 3 boyut olarak çıkmasında seçilen ürün grubu ve
söz konusu ürün grubuna yönelik Türk tüketicisinin algısının etkili olduğu
düşünülmektedir.
Semejin v.d (2004) tarafından yapılan çalışmada, market alışverişlerinde
ürünlere yönelik algılanan risk boyutlarından fiziksel risk ve performans riski arasında
her hangi bir farklılık bulunmadığını ortaya konulmuştur. Ancak çalışmamız
sonucunda yapılan faktör analizi sonrasında bu iki unsurun ayrı boyutlar olarak
ortaya çıkmıştır.
Risk algısının boyutlarında literatürde fiyat ve performans risklerinin ayrı ayrı
yer almasına rağmen bu araştırmada birlikte yer almasında “market markalı” ürünler
denilince tüketicilerin aklına ilk olarak hard discount konseptinde yer alan perakende
markalarının gelmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda,
tüketicilerin market markalı ürünleri alırken dikkat ettiği en önemli konuların fiyat ve
kalite olduğu tespit edilmiştir. Kullanılan ürün grubu içerisinde de market markalarının
en fazla gıda ürünlerinde, sonrasında sırasıyla kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde
olması ve söz konusu ürün gruplarının, beyaz eşya gibi diğer ürün grupları ile
karşılaştırıldığında fiyatın düşük olmasının da finansal ve performans risk boyutlarının
birlikte çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Çünkü ilgili yazında fiyat ile risk
algısı arasında doğru orantının olduğunu ortaya koyan birçok çalışma yer almaktadır.
Tüketiciler tarafından algılanan riskin o ürüne yönelik tutum üzerindeki
etkisini inceleyen bu araştırmanın sonucunda, market markalı ürünlere yönelik risk
algısının söz konusu ürünlere karşı oluşan tutum üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Risk algısının boyutları ile tutum arasındaki ilişki incelendiğinde, sosyal risk,
performans riski ve fiziksel riskin etkili olduğu görülmektedir.
Gelecek çalışmalarda, “market markası” olarak tüm gruplarını kapsayan
çalışmalardan daha çok, market markalarının alt ürün gruplarını konu alan çalışmalar
yapılabilir. Çünkü market markalı ürünler oldukça geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır
ve tüketicilerin bu ürünlere yönelik tutumları ürün guruplarına göre değişiklik
gösterebilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin modaya karşı olan ilgisi ve tutumlarını
incelemektir. Kişiler açısından modanın ne olduğu, modayı izleme davranışları, moda
izlemeye yönelik tutum ve algılar ve alışveriş davranışları gibi konular araştırmanın
amacını teşkil etmektedir.
Araştırma bağlamında 2012 yılı Mart-Nisan ayında 120 kişi üzerinde kolayda
örnekleme yöntemi ile anket yürütülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre, tüketiciler
modaya karşı ilgisi açısından 4 farklı grupta toplanmaktadır. 1.grup modada özgün
olma eğiliminde olanlar, 2.grup moda karşıtları, 3.grup moda bağımlıları, 4.grup ise
modada çevresel algıya önem verenlerdir.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş, Moda, Tüketici davranışları, Giyim
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A STUDY ON CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS
FASHION AND THE ROLE OF
FASHION IN SHOPPING BEHAVIOR

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine consumers interest ans attitudes
towards fashion. The meaning of fashion, attitudes towards and perceptions of
fashion, and shopping behaviors of consumers are primary areas examined within
the context of study.
A survey was carried out in the context of study on 120 people sampled with
convenience sampling method during Marc-April of 2012. According to findings,
there are four groups of people in terms of attitudes towards and perceptions of
fashion. These are fashion for uniqueness, fashion followers, fashion opposers and
fashion following with social approval.
Key Words: Shopping, Fashion, Consumer Behavior
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GİRİŞ
Moda, değişmeye inanan, değişme yoluna girmiş toplumlarda ortaya çıkan
bir olgudur. Bu nedenle de bir yandan ekonomiye bir yandan da toplumsal yapıya sıkı
sıkıya bağlıdır. Uzun zaman boyunca, moda nüfusun ancak çok küçük bir bölümünü
ilgilendiren bir olgu olarak kalmış, seçkinlere özgü olmuştur.
İnsanların güzel görünme ve dikkatleri üzerine çekme arzu ve istekleri, daha
iyi ve daha güzeli arama çabaları ile iyi giyim deyimi ortaya çıkmıştır. Daha iyi ve
güzeli arama duygusu, yıpranan, eskiyen giysinin yerine aynısını değil de farklısını
edinme isteği ile moda başlamıştır. Günümüzde moda bilinci; giysilere, kozmetiklere,
müziğe,

filmlere,

arabalara,

araç-gereçlere,

mobilyaya, mimariye,

seyahate,

yiyeceklere ve diğer imaj üretimi olarak sunulabilecek tüketimin tüm görüntülerine
yayılmaktadır (Fırat v.d,1995:50).
Araştırmanın amacı tüketicilerin modaya karşı olan ilgisi ve tutumlarını
incelemektir. Kişiler açısından modanın ne olduğu, modayı izleme davranışları, moda
izlemeye yönelik tutum ve algıları, moda konusunda ürün bazında izleme
davranışlarındaki farklılık ve alışveriş davranışları gibi konular araştırmanın
odaklandığı ana konulardır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Moda herhangi bir dönemde geniş halk kitleleri tarafından benimsenen stil
olarak tanımlanabilir (Mucuk,2007:147). Moda, çağlar boyu insanları etkisine almış,
insanların değişiklik tutkusundan doğan ve toplumun yaşantısını etkileyerek yaşama
hareket

getiren

geçici

yeniliklerdir

(http://mtdbirlik.org.tr/moda-nedir.htm).

İnsanoğlunun güzel ve çekici olmaya, kişiliğini ve stilini giydiği şeylerle belirtmeye
olan

ihtiyacını

moda

karşılamaktadır

(http://mtdbirlik.org.tr/moda-ile-ilgili-temel-

kavramlar.htm). Moda, herhangi bir zamanda görülebilir olan ve zamanla bir sosyal
sistem ya da bireylerin bir araya geldiği gruplarda değişen, özel maddi ya da maddi
olmayan kültürel desteklenmiş bir anlatım biçimidir

(King ve Ring,1980;13).

Kawamura’ya göre ‘moda somut bir nesne değil’ soyut sembolik bir üründür’
(Kawamura, 2005:2).
Moda kavramı ilk olarak 1900’lü yılların başında ortaya çıkmıştır. 1900
yılında modern yüzyılın terzilerinden Charles Worth'un yanında çalışan Paul Poiret
dört yıl sonra Paris'te kendi atölyesini açmıştır. Tasarladığı elbiseler terzilik açısından
yeni buluş olarak değerlendirilmiştir.
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Moda; yüksek moda, kitle moda, klasik moda olarak üç’e ayrılabilir. Yüksek
moda ; yüksek fiyatlı, seçkin, özgün tasarımlı giysi formları ya da stillerine denir.
Kitle modası; tüketiciler arasında belirli bir popülarite sağlamış bulunan ve zorunlu
olarak seri üretilen ve çeşitli fiyat kategorileri ve perakende satış kanallarında büyük
miktarla da satılan giysi stilleridir. Klâsik moda ise uzunca bir zaman süreci içinde büyük
ölçüde bir tüketici beğenisini sürdüren giysi stilleridir (http://mtdbirlik.org.tr/modanintarihcesi.htm).
Giyilebilir moda kavramı; ofislerin sıradanlığına meydan okuyan bu
kavram, özellikle iş kadınlarının ilgisini çekmektedir. Tasarımlarında klasik takımların
yanı

sıra

asimetrik

kesimler,

saten

kuşaklar,

şal

yakalar

ve

büzgülerle

hareketlendirilen takımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram ile moda olan
kıyafetlerin günlük yaşamda rahatça kullanılmasına imkân sağlanılmıştır.
Kokoş; her giydiğine uygun bir renkte aksesuar kullanan, makyajını buna
göre yapan, ayakkabı ve çantasını da makyajı ile kombine eden, hayat enerjileri
yüksek, yaşama sevinci ile dolu ve kombin edebilme, renk uyumunu yakalayabilme
yeteneklerinden dolayı sanatçı ruhlu bayanlar için kullanılan bir kavramdır. Bu işin
içinde ölçülü olmak da saklıdır ki ölçünün kaçırılması durumunda tanım "kokoş" değil
"rüküş" olur.
Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde şu çalışmaları verebiliriz;
Moda, kendi simgesel hareketlerine uygun olanları bulup görünürdeki kimliklerini
değiştirmeye (Goffman, 1963’den alıntılayan Davis, 1997:38), onları bir benlik
imgesinden vazgeçirip bir başkasını benimsetmeye, o zamana kadar çirkin sayılanın
güzel, güzel sayılanın çirkin görünmesini sağlamaya çalışır (Davis, 1997:38-39).
Ertürk’ün 2011 yılındaki çalışmasında, moda kavramının sınırları çizilmeye
çalışılmış, moda kuramları, moda eğilimi ve moda eğilimleri kuramsal çerçevede ele
alınmış ve analiz yapılmıştır.
Sproles, moda kavramını “belirli bir zaman ve durum için tüketici tarafından
uyarlanmış geçici döngüsel fenomenlerdir” olarak tanımlamaktadır (1981;116).
Hue, Cho ve Lee’nin (2005) güncel moda eğilimleri üzerinde tüketici
duygusunu temel alan makroskobik bir model gelişimi isimli çalışmasında, 3 denence
üzerinde durulmuştur. İlki, moda eğiliminin tüketiiclerin duygu durumundaki
değişiklikleri temsil etmesi, ikincisi dilsel bir temsilin tüketicilerin duygu durumuna
ulaşmak için uygun bir ortam oluşturması ve 3.ise duygu durumunu somut bir şekilde
temsil edebilmesi yönündedir.
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırma keşifsel nitelikte bir araştırma olup, yürütülmekte olan bir proje
çalışmasının ön araştırma bulgularını içermektedir. Söz konusu araştırma üç aşamalı
bir araştırma olup, araştırmanın amacı çeşitli sosyo-ekonomik gruplarda bulunan
tüketicilerin modaya bakış, modaya yönelik ilgi ve tutumlar ile tüketicilerin modaya
yönelik sadakatinin nasıl algılandığının incelenmesidir. Sözkonusu araştırmanın en
önemli yanlarından biri araştırmanın üçüncü kişi tekniği yardımıyla, kişilerin
cevaplamaktan çekindikleri soruları rahatlıkla cevaplamaları karşısında gerçek
düşüncelerine yönelik ipuçları bulma ve mümkün olduğunca bilinçaltı bilgilere ulaşma
hedeflenmektedir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi
kullanılmıştır. Bu uygulama, farklı demografik özellikler gösteren kadın ve erkek
katılımcılar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın saha çalışması aşamasında
kullanılan anket formunun oluşturulmasında çeşitli farklı sosyo-ekonomik özelliklere
ait tüketicilerle derinlemesine mülakatlar ve literatür taraması neticesinde ortaya
çıkan bilgilerden yararlanılmıştır. Saha çalışması öncesi iki kez anket üzerinde pilot
çalışmalar yapılmış, gelen öneriler üzerine anket formunda revizyonlar yapılmış ve 23
sorudan oluşan nihai anket formu üç bölümden oluşuyor. Birinci bölümde tüketicilerin
moda hakkındaki düşünceleri, modanın alışveriş üzerindeki rolü üzerindeki sorular
yer almaktadır. İkinci bölümde tüketicilerin modaya yönelik tutumları ile ilgili sorular
yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise, demografik özellikler yer almaktadır. Saha
çalışması Mart ve Nisan aylarında Sakarya’da kolayda örnekleme yöntemiyle 120 kişi
üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi tutulmuş
ve bulgular değerlendirilmiştir.
3. ANALİZ ve BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’de özetlenmektedir. Buna göre,
cinsiyet açısından kadınlar çoğunluğu (yaklaşık %70) oluşturmaktadır. Katılımcıların
ağırlıklı olarak gençlerden oluşmakta olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların %51,7’si
18-24 yaş grubundadır. Bu durum araştırma açısından planlanan bir durumdur. Bu
grupta ağırlıklı olarak gençlerin incelenmesi düşünülmekteydi. Çünkü, gençlerin yaş
itibari ile modayı daha yakından takip edebilecekleri düşünülmüştür .Katılımcıların
yarıya yakınının öğrenci olduğu ve buna paralel olarak üçte ikisinin bekar olduğu da
görülmektedir. Eğitim açısından bakıldığında katılımcıların yarısından fazlasının
üniversite mezunundan oluşmaktadır. Ancak katılımcıların meslek bilgilerine
bakıldığında yarısının öğrenci olduğu, bunu ev hanımı, emekli ve memurun takip
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ettiği görülmektedir. Ortalama aylık aile geliri açısından bakıldığında ise katılımcıların
üçte birinin asgari ücret seviyesi veya daha altında gelire sahip olduğu görülmektedir.
900 TL ve altı geliri olanların oranı ise %55’lere ulaşabilmektedir.
Tablo.1.Demografik Özellikler
Kişisel özellik

f

%

Kişisel özellik

f

Cinsiyet

%

Meslek

Kadın

83

69,2

Çalışan (İşçi+Memur)

15

12,5

Erkek

37

30,8

Tüccar+Esnaf+Serbest

16

14,3

Öğrenci

60

50,0

Yaş
18-24

62

51,7

Ev hanımı

16

13,3

25-34

20

16,7

Emekli

10

8,3

35-44

14

11,7

Diğer

3

2,5

45-54

12

10,0

55- üzeri

12

10

Medeni Durum
Bekar

39

32,5

Evli

81

67,5

Eğitim Durumu

Gelir

İlköğretim

16

13,3

0-600 TL

42

35,0

Lise

26

21,7

601-900 TL

28

23,3

Üniversite

78

65,0

901-1200 TL

16

13,3

1201-1500 TL

14

11,7

1501 TL ve üstü

20

16,7
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Modaya İlgi ve Moda Eğilimi
Katılımcıların

modaya

karşı

olan

ilgileri

incelenmeye

çalışılmıştır.

Katılımcıların yaklaşık dörtte biri modayı sık sık izlediklerini ifade etmiştir. Öte yandan
katılımcıların yaklaşık 1/3’ünün modayı takip etmedikleri, kalan yarıya yakını ise ara
sıra modayla ilgilendiklerini ifade etmişlerdir. Modayı takip edenlere yönelik
değerlendirmelere bakıldığında, katılımcıların dörtte biri moda takip etmenin tarz
sahipliğiyle ilgili olduğu, beşte biri dikkat çekme isteğiyle ilgili olduğunu, yaklaşık
%10’luk bir kısmı ise modayı takip etmenin özenti ile ilgili bir durum olduğunu
düşünmektedir.

Katılımcıların

%25’lik

kısmı

modayla ilgilenenlerin

kendisini

ilgilendirmediğini ima etmişlerdir. Bunun yanında %5’lik bir kısım modayı takip
edenlerin hava atmak ve dikkat çekmek için yaptığını düşünmektedir.

Tablo 2. Modanın Takip

Tablo 3. Modayı Takip Edenlere Bakış Açısı

Edilme Sıklığı

Takip Sıklığı

f

%

Sık sık

29

24,2

Ara sıra

56

46,7

Nadiren

20

16,7

Hiçbir zaman

15

12,5

Atfedilen özellik
F

%

29

24,2

25

20,8

13

10,8

9

7,5

6

5,0

İmreniyorum

5

4,2

İlgilenmiyorum

31

25,8

Tarz sahibi olduklarını
düşünüyorum
Dikkat çekmeyi seven kişiler
olduklarını düşünüyorum
Özenti olduklarını
düşünüyorum
Hayranlık duyuyorum
Hava atmayı seven kişiler
olduklarını düşünüyorum

Modayla ilgili bilgilerin ağırlıklı olarak moda programları ve moda
dergilerinden takip edilmekte olduğu görülmektedir. Bunun yanında moda siteleri ve
ünlülerin takibi de diğer bilgi kaynakları arasındadır. Burada moda programlarından
kasıt; magazin programları, moda defileleri ve moda ile ilgili yapılan yarışmalardır.
Ayrıca katılımcılara modanın etkili olduğu üç sektörün ismi sorulmuştur. Bu
açıdan giyim sektörünün belirgin bir şekilde öne çıktığını görmekteyiz. Bunu ise
mobilya ve güzellik ve cilt bakım sektörünün aldığı görülmektedir. Bunun dışında ev
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tekstili ve otomotivin de modayla ilgilenen sektörler arasında olduğunu söylemek
mümkündür.
Tablo 4. Modanın Takip Edildiği Yerler

Kişi
Sayısı

Tablo 5. Modanın Etkili Olduğu Sektör

Sıralamalar (%)

%

1.

2.

3.

72,5

18,3

5,0

7,5

30,8

27,5

4,2

21,7

36,7

Ev tekstili

3,3

15,8

20,0

Moda programlarından

25

20,8

Giyim

Moda dergilerinden

21

17,5

Mobilya
Güzellik ve

Moda sitelerinden

17

14,2

Ünlülerden

12

10,0

Yakınlarımdan

11

9,2

Gıda

5,8

2,5

3,3

Modacılardan

7

5,8

Otomotiv

4,2

5,0

5,0

Diğer

6

5,0

Beyaz eşya

1,7

4,2

2,5

Takip etmem

21

17,5

Diğer

0,8

0,8

0

bakım

Araştırma bağlamında modaya neden uyulur sorusuna da cevap aranmıştır.
Katılımcıların hemen hemen yarıya yakını (%45) modaya uymanın kişisel zevkle ilgili
bir konu olduğuna inanmaktadır. En çok öne çıkan ikinci sebep (%19,2) ise
yakışmayla ilgilidir. Katılımcıların yaklaşık %10’luk bir kısmı ise yeniliklere açık
olmaları sebebiyle modayı izlediklerini belirtmektedirler.
Tablo .6: Modaya Uyma Sebepleri

Kişi Sayısı

%

Genellikle zevkime uygun olduğunda modaya uyarım

54

45,0

Yakıştığını düşündüğüm için modaya uyarım

23

19,2

Yeniliklere açık olduğum için modaya uyarım

11

9,2

Başkasından gördüğüm için modaya uyarım

4

3,3

Sevgilimi etkilemek için modaya uyarım

4

3,3

3

2,5

21

17,5

Beğendiğim

modacının

modaya uyarım
Modaya uymam

tavsiyeleri

doğrultusunda

Ayrıca katılımcılara modayla olan ilgilerini ortaya koymak için 2012 yılının
moda renklerini söylemeleri istenmiştir. Verilen cevaplar Tablo 7’de sıralanmaktadır.
Tablo incelendiğinde, en çok belirtilen rengin saks mavisi olduğu görülmektedir. Bunu
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ise ördekbaşı yeşili ve pudra rengi renkleri almaktadır. Burada katılımcılardan
beklenen doğru sıralama 1.Kiremit rengi 2.Nar kırmızısı 3.Ördek Başı Yeşili
şeklindedir. Saks mavisi ve pudra rengi 2011yılının moda rengi olarak kabul
edildiğimden katılımcıların modayı takip konusunda görece olarak zayıf olduklarını
söylemek mümkündür.
Tablo.7: 2012 yılının en moda renkleri

Sıralamalar
1.

2.

3.

29,2

11,7

8,3

Ördekbaşı yeşili

8,3

26,7

5,8

Pudra rengi

5,0

6,7

23,3

Kiremit rengi

12,5

13,3

5,8

Nar kırmızısı

10,8

5,0

6,7

6,7

10,8

20,8

13,3

5,8

5,8

Taba rengi

5,0

6,7

5,8

Mürdüm rengi

1,7

5,0

5,8

Kanarya sarısı

4,2

3,3

5,8

Lame rengi

2,5

1,7

3,3

Dore rengi

0,8

3,3

2,5

Saks mavisi

Devetüyü rengi
Çimen yeşili

Alışveriş Davranışı
Katılımcılara giyim alışverişlerinde önem verdikleri konular sorulduğunda,
katılımcıların büyük çoğunluğunun (%80) önem verdiği ve dikkat ettiği şeyin
üzerindeki duruşu olduğunu söylemei dikkat çekmektedir. Bunu takiben tarza
uygunluk ikinci sırayı almaktadır. Üçüncü sırada ise bir nevi özgün olma isteği de
denebilecek olan başkalarının sahip olmadığı, başkalarında olmayan bir giysi olması
son derece ilginçtir. Özellikle de toplum arasında “pişti olmak” denen konunun
tüketiciler arasında ne denli önemli bir konu olduğunu ortaya koymaktadır. Dördüncü
sırayı ise ucuz olması seçeneği almaktadır. Yani, tüketicilerin halen yarıya yakını fiyat
konusunda hassasiyet göstermektedir.
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Tablo.8: Giyim alışverişinde dikkat edilen unsurlar

Sıralamalar
1.

2.

3.

80,0

1,7

1,7

Tarzıma uygun olmasına

5,0

42,5

36,7

Başkasında olmamasına

7,5

32,5

4,2

Ucuz olmasına

0,8

3,3

45,8

Modaya uygun olmasına

3,3

12,5

3,3

Dikkat çekici olmasına

0,8

5,0

2,5

Pahalı olmasına

0,8

2,5

1,7

Diğer

1,7

0

4,2

Üzerime yakışmasına

Modaya Yönelik Tutumlar
Tüketicilerin modaya yönelik tutumlarına ilişkin Likert ifadelerine varimax
döndürme metodu kullanılarak “temel bileşenler faktör analizi” uygulanmıştır. Analiz
sonucunda KMO değeri 0,763 bulunmuştur ve bu değer faktör analizi yapılan
örneklemin yeterliliğini bir göstermektedir. Bunun yanı sıra anti-image değerleri de
incelenmiş 0,50’den küçük değer olmaması nedeniyle, faktör analizine bozucu etki
yapan herhangi bir maddenin olmadığı ve analizden çıkarılmasına gerek olmadığı
kanaatine varılmıştır. Böylece, yapılan faktör analizi neticesinde beş faktör (boyut)
elde edilmiştir.
Elde edilen her boyutun yükleri incelenerek ve iç tutarlık testleri (Cronbach
Alpha) de yapılarak, bu beş faktör çözümünün uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Bu
boyutlar moda bağımlılığı, moda takibi, moda karşıtlığı, moda konusunda
başkalarının görüşlerini dikkate alma ve bir özgünlük aracı olarak moda
isimlendirilmiştir. Tablo 9’da yer alan beş faktör çözümü toplam varyansın %
64,47’sini açıklamaktadır. Tabloda faktörler (modaya yönelik tutumlara ait boyutlar),
faktör yükleri, her bir faktörün açıkladığı varyans yüzdesi ve her faktöre ait güvenilirlik
testi (Cronbach Alpha) yer almaktadır.
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Tablo.9. Modaya Yönelik Tutumlara Ait Boyutlar

BOYUTLAR (FAKTÖRLER)

Faktör

Açıklanan

Cronbach

Yükleri

Varyans (%)

Alpha

Boyut 1:Moda Bağımlılığı
6. Moda defilelerinde sergilenen kıyafetleri
günlük hayatımda rahatlıkla kullanırım.

,758

7. Modaya uygun olmayan kıyafeti satın
almam.
8. Moda, kim olduğumuzu anlatma fırsatı

,735

19,395

0,81

sunar.
9. Herkes modayı takip etmelidir.

,722

10. Bazı markaların reklamlarında ünlülerin

,710

oynatılması satın alma davranışımı

,658

etkiler.
Boyut 2: Moda Takibi
6. Moda, değişimi zorunlu kılar.

,796

7. Alışverişe çıktığımda piyasa yeni çıkmış

,739

ürün ve markaları mutlaka incelerim.

13,325

0,72

12,828

0,67

8. Sadece tarzımı yansıtan mağazalardan
alışveriş yaparım.

,704

Boyut 3: Moda Karşıtlığı
4. Modayı takip etmem.

,768

5. Asla moda için para harcamam.

,755

6. Modacıların tavsiyelerini önemsemem.

,747

Boyut 4: Modada Çevresel Algıya Önem
Verme
3. Çevremdekilerin giyim tarzım
konusundaki eleştirileri benim için
önemlidir.
4. Tarzımı belirlerken çevremdeki insanlara

,816

10,164

0,58

8,759

0,57

,797

danışırım.
Boyut 5:Modada Özgün Olma
3. Başkasında gördüğüm kıyafetleri asla

,880

satın almam.
4. Tarzımla dikkat çekmekten hoşlanırım.

,667
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Tüketici Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kümeleme Analizi
Yukarıda elde edilen beş boyut çerçevesinde, katılımcıların bu gruplar
açısından grup aidiyeti belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla K-Means Kümeleme
(Cluster) Analizi uygulanmıştır. Her bir gruptaki katılımcı sayısı ve gruba ilişkin
özellikler Tablo 10’da özetlenmeye çalışılmıştır.
Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere, tüketiciler dört gruba ayrılmakta ve
her gruptaki bireylerin önem verdikleri özellikler, demografik özellikleri yer almaktadır.
Her bir grup birbirinden farklı özellikteki bireylerden oluşmaktadır. Her ne kadar faktör
analizi sonuçları beş boyutun bulunduğunu işaret etse de kümeleme analizi
neticesinde moda bağımlılığı ile moda takibine ilişkin iki grup arasında ayırt edici
unsurları bulmanın zor olacağına işaret ederek, bu ikisinin birleştirilmesi ve moda
bağımlılığı olarak isimlendirilmesinin daha uygun olacağı kanaatinin oluşmasına yol
açmıştır. Böylece, modaya yönelik tutumlar açısından tüketicilerin modayı özgün ve
farklı olma aracı olarak kullanımı, moda karşıtlığı, moda bağımlıları ve modada
başkalarının değerlendirme eleştirisiyle yönlendirenler olarak dört bakış açısının
olduğunu söylemek mümkündür. Bu grup tüketicilerin her birine ilişkin özelliklere
bakıldığında şu çıkarsamaları yapmak mümkündür.
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Tablo 10.Tüketici grupları ve özellikleri
Gruplar

Özellikler

Demografik

1. Modada Özgün

Başkalarında gördükleri kıyafetleri

%54, Yarısı 21–30 yaş

Olma Eğiliminde

asla satın almazlar. Başkasında

arasında, yarısı üniversite

Olanlar

olmamasına da ayrıca özen

mezunu %22’si lise mezunu,

gösterirler. Genellikle zevklerine

gelir dağılımı %31 501–1000

uygun olduklarında modaya

TL, çoğunlukla 4 kişi

uymaktadırlar. Seyrek alışverişe

yaşıyorlar, %36,5’i memur,

çıkarlar. Alışverişe arkadaşlarıyla

%20 öğrenci.

%15 erkektir. %20 bekar,

n=31

çıkarlar. Diğer gruplara göre daha
çok ayakkabı alırlar. İhtiyaç
duyduklarında satın alırlar.

2-Moda Karşıtları

Moda için para harcamazlar.

%58 erkek, %67’si bekar,

Modacıların tavsiyelerini

%64 21-30 yaş arası, %65

önemsemezler. Modayı takip

üniversite mezunu, gelir

etmezler. Moda defilelerinde

düzeyi 501-1500YTL, %46’sı

sergilenen kıyafetleri günlük

4 kişi ve üzerinde yaşıyorlar.

hayatlarında rahatlıkla kullanırlar.

% 50’ memur, %11 öğrenci.

Ayda bir alışverişe çıkarlar. Aile/
n=45

akraba ile alışveriş yaparlar.
Tarzlarına uygun olduklarında
alışveriş yaparlar. Aldıklarının
modaya uygun olmasına önem
vermezler.

3.Moda Bağımlıları

n = 21

Herkesin modayı takip etmesini

%61 erkek %64 bekar, %54

isterler. Modanın kim olduğumuzu

21–30 yaş, %62 üniversite ,

anlatma fırsatını sunduğu

%30 gelir 501-1000 YTL,

görüşündedirler. Modaya uygun

%20 1501-2000 YTL, görece

olmayan kıyafetleri satın

yüksek gelire sahip, 1/3’ü 3

almamaktadırlar. Hergün / haftada

kişi yaşıyor.. mesleki açıdan

bir alışverişe çıkarlar. Tek başlarına

serbest meslek ve memur.

alışverişe çıkmaktadırlar.
Çevresindekilerin giyim tarzı

%45.5’i kadın, %41 evli,

4.Modada Çevresel

konusundaki eleştirilerine önem

Çoğunluk 21–30 yaş, %21’i

Algıya Önem

verirler. Tarzlarını belirlerlerken

31–40 arası, %50 üniversite.

Verenler

çevresindeki insanlara danışırlar.

%71 orta gelir grubu, %30

Ayda bir alışverişe çıkarlar. Modanın

yüksek gelir grubu, kalabalık

tarzlarına uygun olmasına önem

bir aileye sahiptirler, memur

vermektedirler.

ve akademisyenler ve ev

n=23

hanımlarından
oluşmaktadırlar.
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Özgünlük aracı

olarak modacılar:

Bu gruptakiler oldukça bilinçli

sayılabilecek tüketici grubudur. İhtiyaç duyduklarında alışveriş yapma eğilimindedirler
ve en tipik özellikleri satın alacakları eşyaların asla başkasında olmaması
gerekmesidir. Başka bir ifadeyle, bu grup tüketiciler pişti olma konusunda son derece
hassastırlar. Bu grubun modaya uyması zevklerine uygun olması durumunda
olmaktadır. Arkadaşlarıyla alışverişe çıkma eğilimleri olmakla birlikte, sahip oldukları
şeylerin başkalarında olmaması bu gruptakilere bir ayrıcalık ve farklılık hissi
uyandırmaktadır. Diğer gruplara kıyasla daha fazla ayakkabı satın alma eğilimi
olduğu da söylenebilir. Katılımcıların yaklaşık %25’i bu grupta yer almaktadır.
Moda karşıtları: Bu grupta olanların ekonomik açıdan dezavantajlı tüketici
kesiminden olma olasılıkları yüksektir. Modayla ilgili söylenenleri takip etmedikleri gibi
moda için para harcamazlar ve alışverişe ayda bir veya daha seyrek çıkma
eğilimdedirler. Katılımcıların %37,5’i bu gruptakilerdendir. Bunların ağırlıklı olarak
memur ve öğrencilerden oluşmakta olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Ayrıca bu
gruptakilerin yarıya yakını dört kişi veya daha kalabalık ailelerde yaşamaktadır.
Moda bağımlıları: Bu gruptakiler için alışveriş önemli bir aktivite olup,
haftalık düzeyde yapılabilir. Satın alma kararlarında ağırlıklı olarak moda olan veya
modaya uygun olanları tercih etme eğilimi vardır. Ayrıca bu gruptaki tüketiciler
modanın kişinin kimliğini kazanmada önemli bir araç olduğunu da düşündüklerini
söylemek mümkündür.
Çevre Onaylı Modacılar: Bu gruptakiler oldukça seyrek alışveriş yaparlar.
Ayda bir alışveriş normaldir. Giyim kuşam ve alışverişlerinde çevresindeki insanların
görüşleri ve önerileri bu kişiler için son derece önemlidir. Bir ürünün modada
olmasından ziyade moda da olanın çevredekiler tarafından da onaylanması
durumunda moda ürünleri satın alabilirler. Başka bir ifadeyle, bu gruptakiler sosyal
kabul edilme düşüncesine çok önem verdiklerinde aşırı marjinal sayılabilecek giysi ve
ürünleri kullanmazlar.
SONUÇ
Modaya uymak yerine daha çok zevkine uygun giyinmeyi tercih eden
insanların modaya bakış açısını ortaya koyan bu çalışmaya göre; moda önemini
oldukça yitirmiştir. Modayı takip etmek için özel bir uğraş içinde olmayan insanlar, sırf
moda diye bir ürün almamakta ve vitrinlere bakarak satın alma kararlarını
belirlemektedir.
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Giyimleri ile kendini ifade etmeyi tercih eden insanlar, çevrelerindekilerin
fikrini almakta ve toplum içerisinde kabul görülme ihtiyacı hissetmektedir. Bu konuda
toplumların baskıcı tutumlarına atıfta bulunmak mümkündür.
Tarzları ile dikkat çekmeyi sevenlerin, pişti olma konusunda endişeli
yaklaşımları farklı olmayı arzuladıklarının kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkat
çekmek ve toplum içerisinde dışlanmamak arasında kalan bireylerin giyim tercihlerini
anlamlandırmak için iyi bir gözlem gerekmektedir. Çünkü birbirine oldukça benzer
biçimde giyinen ve bunu ister istemez modaya dönüştüren aynı zamanda modayı
takip etmediğini belirten insanların pişti olmaktan endişe etmesi, bizi çelişkili bir
durum ile karşı karşıya getirmektedir.
Giyim alışverişi yaparken dikkat edilen en önemli unsur, kıyafetin
yakışmasıyken, çevremizde gördüğümüz giyim hatalarının sebebini ancak kişinin
zevkine bağlamak mümkündür.
Tüketicileri modaya karşı ilgisi açısından tüketiciler 4 farklı grupta
toplanmaktadır. 1.grup modada özgün olma eğiliminde olanlar, 2.grup moda
karşıtları, 3.grup moda bağımlıları, 4.grup ise modada çevresel algıya önem
verenlerdir.
1.grup, başkalarında gördükleri kıyafetleri asla satın almayıp, başkasında
olmamasına da ayrıca özen göstermektedirler. Zevklerine uygun olduklarında
modaya uymakta, seyrek alışverişe çıkmakta, daha ziyade ihtiyaç duyduklarında
satın almaktadırlar. 2.grup ise, moda için para harcamamakta, modacıların
tavsiyelerini önemsememekte, modayı takip etmemektedirler. Moda defilelerinde
sergilenen kıyafetleri günlük hayatlarında rahatlıkla kullanmaktadırlar. Ayda bir
alışverişe çıkmakta, tarzlarına uygun olduklarında alışveriş yapmaktadırlar. Ayrıca
da aldıklarının modaya uygun olmasına önem vermektedirler.
3.grup, herkesin modayı takip etmesini istemekte, modanın kim olduğumuzu
anlatma fırsatını sunduğu görüşündedirler. Modaya uygun olmayan kıyafetleri satın
almamakta, hergün / haftada bir alışverişe çıkmaktadırlar. 4.grup, çevresindekilerin
giyim tarzı konusundaki eleştirilerine önem vermekte, tarzlarını belirlerlerken
çevresindeki insanlara danışmakta, ayda bir alışverişe çıkmakta, modanın tarzlarına
uygun olmasına önem vermektedirler.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı oy verme davranışının keşifsel olarak incelenmesidir.
Birinci aşamada 5 kişi ile derinlemesine mülakat gerçekleştirerek oy verenlerin
kararlarını etkileyen 177 özellik ortaya çıkarılmıştır. İkinci aşamada bu özellikler
karışık halde sıralanarak 156 katılımcıya anket sorusu olarak yöneltilmiştir. 9 faktöre
yüklenmiş özellikler incelendiğinde elde edilen gruplar, bedensel, ahlâki, dış görüntü
ile ilgili, “çağdaş”, “halkçı”, agresif, maddi, karizmatik ve din ile ilgili özellikler
olmuştur. Bulgular siyasi liderlerin kendilerine ait kişi markalaması sürecinde dikkat
edecekleri birçok olumlu ve olumsuz özelliğe işaret etmektedir.
Anahtar

Kelimeler:

pazarlaması, kişisel marka.

Oy

verme

davranışı,

siyasi

pazarlama,

hizmet
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AN EXPLORATORY STUDY ON CONSUMERS'
VOTING BEHAVIOR
ABSTRACT
The aim of this study is to examine voting behavior by adopting an
exploratory perspective. In the first phase, based on five in-depth interviews, a total of
177 different characteristics of political leaders which effect the voting decisions are
identified. In the second phase, a questionnaire is designed containing those
characteristics which was applied to 156 subjects. By subjecting the data to Factor
Analysis, a total of nine items emerged: ‘corporal’, ‘physical appearance’, ‘moral’,
‘modern’,

‘populist’,

‘aggressive’,

‘materialistic’,

‘charismatic’

and

‘religious’

characteristics. Results point out to the fact that along the way towards political
person branding, that there are many positive and negative characteristics of which
political leaders should be careful about.
Keywords: Voting behavior, political marketing, service marketing, person
branding.
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GİRİŞ
Pazarlama

fonksiyonları

arasında

anlatılan

markalama

çalışmaları,

günümüzde bir bölümlendirme çalışmasının çok ötesinde yer almaktadır (Nilson,
1998). Marka, ayırt edici bir işaret olmanın çok daha ötesinde (Elitok, 2003),
içerisinde ürünle ilgili nitelik, fayda, değer, kültür, kişilik gibi öğelerin de bulunduğu
(Kotler, 2000), kullanıcısı hakkında bilgi veren (Aaker, 1997), bir çeşit algıyı (Ries ve
Ries, 2001) ifade etmektedir. Markalama süreci, siyasal pazarlama alanında
uygulanabilecek bir süreçtir. Oy veren kişiler, tıpkı geleneksel sektörlerdeki tüketiciler
gibi, kendi algılarına göre karar vermekte ve o kişi/parti (marka) hakkında bir fikre
sahip olmaktadır. Marka kişiliği (Aaker, 1997) bu bağlamda oy verilen kişi ve partiye
ait özellikler olarak tanımlanabilir. Benzer şekilde marka konumlandırma, bu kişinin
oylarını almak istediği hedef kitlenin kafasında yaratmak istediği imaj olarak
düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı birer tüketici gibi kabul edilebilecek oy vericilerin,
oy verme kriterleri noktasında bir keşif yapmaktır.

Siyasi Pazarlama
Siyasi pazarlama, İngiltere'de parti liderliği altında iletişimi bütünleştirmek ve
haber gündemini kontrol etmek amacıyla geliştirilen bir olgudur (Harris, 2001);
partinin ve liderin görüşlerini doğru hedef kitleye niyet edilen şekilde ulaştırabilmek
olarak tanımlanabilir. Siyasi partilerin ürünlerini piyasaya sunmadan önce seçmenlere
göre düzenlemeleri klasik siyaset anlayışına ters düşen bir durumdur. Shepherd
(2005) pazarlama prensiplerinin dini ve politik pazarlama alanında uygulanmasıyla
ilgili dikkate değer kavramsal ve pratik zorlukların olduğunu ve belli pazarlama
tekniklerinin bu alanlarda kullanılmasının ideolojik temellere ters düşebileceğini
belirtmiştir. Bu düşüncenin alternatifi ise partilerin insanlardan gelen yanıtlara duyarlı
olmalarının demokrasi için iyi bir şey olduğu görüşüdür.
Siyasi pazarlama yapan partiler/adaylar, ürün odaklı yaklaşımdan pazar
odaklı yaklaşıma kaymıştır (Lees-Marshment, 2001). Seçmenlerin daha eğitimli ve
bilgili hale gelmesiyle kendini partiyle özdeşleştirme ve üyelik azalmaya başlamış ve
"pazar" daha heterojen hale gelmiştir. Seçmenlerin istekleri daha az sınıf temelli
olmaya başlamış ve partilerin çoğunluk tarafından desteklenecek yeni ürünler ortaya
koyma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu durum partilerin pazar odaklı anlayış
benimsemelerine yol açmıştır.
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Siyasi Lider İmajı
Sağ ve sol siyasi ideolojiler arasındaki farklılıkların azalmasıyla siyasi
markalaşma ortaya çıkmıştır denilebilir (Fairclough, 2006). Markalaşma sadece siyasi
partileri ya da hükümetleri değil, kendi markalarını yaratmaları gerektiğinin farkında
olan siyasetçileri de etkilemektedir. Farklı siyasi partiler arasında pek çok konuda
görüş birliği olduğundan, seçim dönemlerinde farklılaşmalar imaja ve liderin kişiliğine
dayanabilmektedir (Mitsikopoulou, 2008). Bir adayın siyasi kişiliği üzerine bir marka
yaratmak ve bu imajı iletmek "siyasetin kişiselleştirilmesine" yol açabilir (Fairclough,
2006).
Uztuğ (2004)’a göre siyasi partilerin fikirleri ve ideolojileri arasındaki
benzerlikler ve toplumsal sorunlara yaklaşımlarındaki farklılıkların ortadan kalkması
nedeniyle, siyasi adayların kişisel özellik ve niteliklerini ifade eden imaj kavramı bir
rekabet unsuru haline gelmiştir; hatta imajlar otomobilleri, şarapları ve parfümleri
satabiliyorsa siyasetçileri de satacaktır (Qualter, 1991).
Türkiye’de bu konuda yapılan bazı çalışmalara bakıldığında da liderlerin
birçok özelliği üzerinde durulduğu görülmektedir. Liderin imajında etkili faktörler
arasında fiziksel özellikler, karakter, mizaç, yürüyüş, duruş biçimi, eğitim, giyim tarzı
yer aldığı gibi (Erzen, 2008); liderin vizyon sahibi olması, inançlı, kararlı ve tutarlı
olması, iyi bir dinleyici olması, açık iletişim kurması, insanlara karşı duyarlı olması
gibi özellikleri üzerinde de durulmaktadır (Akiş, 2004). Özsoy (2002) ise seçmenlerin
bir siyasetçide aradıkları özellikler arasında demokrat olması, genç olması, çağdaş
olması, ilerici, medeni, kentli, sosyalist ve muhafazakâr olması gibi özellikleri
sıralamaktadır.
Bütün bunlar, siyasi liderin partinin görüşünü temsil etmesinin de ötesinde,
kendisine ait pek çok özelliğin de seçmenler üzerinde etkili olduğu konusunda
araştırmacılara ışık tutmaktadır. Ancak bu çalışmaların dağınık olarak yer alması,
kuramsal bir çerçeve oluşturulmasına engel olmaktadır.

Kişisel Marka
Nasıl ki herhangi bir ürünün diğerlerinden ayırt edilmesini sağlamak için
marka kavramı kullanılıyorsa (Keller, 2003), fikir ve kişilerin farklılıklarının
vurgulanması için de bu kavram kullanılabilir. Örneğin tüketicilerin bir sağlık
kuruluşunu

tercih

ederken

en çok

etkilendikleri faktörün

hekimler

olduğu

tartışılmaktadır (Gombeski, 2002). Kişisel marka kavramı bu ve benzeri ihtiyaçlarla
ortaya çıkmış ve hekimlik, siyaset, sanat, eğitim gibi ticari olmayan pazarlama
alanlarında kendine yer bulmaya başlamıştır.
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Aslında kişisel marka sürecinin ürün veya kurumsal markalaşma sürecine
benzediğini söylenmektedir. Peters’a (1999) göre kişisel markanın kilit özelliği
herkesin bir kişisel markaya, bir başka ifadeyle bir farklılık işaretine sahip olmasıdır.
Montoya (2002) ise kişisel marka için bireylerin tek bir başarı alanına ya da yeteneğe
odaklanmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. Tutarlı bir marka imajının önemine
rağmen, bireylerin kişisel, sosyal ve iş hayatlarında çoğul roller, kişilikler ve imajlar
geliştirmeleri de normal karşılanmaktadır. Shepherd (2005), bu durumun marka
yaratma stratejileri göz önüne alındığında bir çelişki (brand conflict) ve bir seyrelmeye
(brand dilution) yol açacağını öne sürmektedir.
Kişisel marka yaratma sürecinde ürünü yani kişiyi tasarlamak mümkün
olmadığından, var olan ürüne (kişiye) konumlandırma stratejileri uygulamak daha
uygun bir pazarlama eylemidir. Bu çalışmada oy vericilerin kriterleri inceleneceği için,
bulgular, siyasi liderlerin hangi konularda marka algısı oluşturabileceği yönünde
değerlendirilecektir. Bir partinin ürünü; liderlik, adaylar, üyelik, çalışanlar, semboller,
tüzük, parti konferansı gibi aktiviteler ve politikalar olabilir (Lees-Marshment, 2001).
Ancak bu çalışmanın analiz birimi parti değil siyasi liderin kendisi olacaktır.
Özetle, siyasi pazarlama konusu daha önce farklı yazınlarda tartışılmıştır;
ancak tüketici ve kişisel marka boyutları daha az ele alınmıştır. Bir ürünü veya
markayı seçme ve satın almaya benzetilebilen oy verme davranışı, önemi ve
sonuçları açısından daha fazla çalışılması gereken bir konudur.
YÖNTEM
Bu konu hakkında yapılan çalışmalar sayıca az ve alan itibariyle dağınık
olduğu için spesifik hipotezler kurulması veya model oluşturulması mümkün değildir;
tam tersi, konunun keşfedilmeye ihtiyacı vardır. Çalışmanın nitel ve nicel olarak
planlanan iki aşaması aşağıda anlatılmaktadır.

Birinci Aşama: Derinlemesine Mülakatlar
Anket çalışmasında kullanılacak maddeleri belirlemek için ilk olarak
toplumun çeşitli kesimlerinden insanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek
bulguların gerçek veriye dayandırılması amaçlanmıştır (Strauss ve Corbin, 1990).
Görüşülecek kişilerin yaş, eğitim, ekonomik durum bakımından çeşitlilik göstermesine
dikkat edilmiştir. Yapılan beşinci görüşmenin ardından benzer cevapların verildiği
kanaatine varılmış ve veriye doygunluk noktasında görüşmeler sona erdirilmiştir
(Strauss ve Corbin, 1990). Toplam beş katılımcının profili şöyledir: Erkek (29), yüksek
lisans mezunu, orta gelir düzeyi, doktora öğrencisi; kadın (37), lise mezunu, düşük
gelir düzeyi, çay görevlisi; erkek (30), ortaokul mezunu, düşük gelir düzeyi, temizlik
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görevlisi; kadın (23), yüksek lisans mezunu, yüksek gelir düzeyi, iç mimar; kadın (50),
üniversite mezunu, yüksek gelir düzeyi, ev hanımı.
Mülakatlarda açık uçlu olarak Son seçimde oy kullanırken nelere dikkat
ettiniz?”, “Sizce bir siyasi aday nasıl olmalıdır?”, “Aklınıza ilk anda gelen siyasetçiler
kimlerdir ve onları nasıl tanımlarsınız?” gibi sorular üzerinden ilerlemiştir.
Katılımcılara Türk ve yabancı siyasetçilerden oluşan on bir adet seçilmiş fotoğraf,
önceden planlanan bir sırada gösterilmiş ve bu fotoğraflar hakkında yorum yapmaları
istenmiştir1. Katılımcı fotoğraftaki siyasetçiyi tanıyorsa, dikkatini çeken özelliklerini
sıralaması istenmiştir; tanımıyorsa “Bu politikacı sizde nasıl bir izlenim uyandırıyor?”
sorusu detaylandırılmıştır. Görüşmelerin son kısmında ise katılımcılardan ikişerli
aday grupları arasında seçim yapmaları istenmiş; sebepleri üzerinden daha detaylı
bilgi edinilmiştir.
Ses

kayıtlarının

ayrıntılı

analizi

yapılmış,

oy

verme

davranışını

etkileyebilecek kavram ve ifadeler alt alta sıralanmıştır. Daha sonra bu ifadelerden
bireye (lidere) ait olanlar ayrı bir liste haline getirilmiş, ifadeler mümkün olduğunca
orijinal halinde bırakılarak anket çalışmasında kullanılmıştır.

İkinci Aşama: Anket Çalışması
Anket sorularında Likert beşli ölçek kullanılmış; “bir aday … biriyse oy
veririm” ifadesi altında 177 adet sıfat sıralanmıştır. Bu sıfatların sadece oy verilecek
lidere ait özellikler olmasına, partinin görüşü ya da benimsediği ideolojiyle ilgili
olmamasına dikkat edilmiştir. Ankette tek tip soru bulunduğu için örneklemin
demografik nitelikler bakımından dağınık bir grup olmasına dikkat edilerek Ankara
ilinde kolayda örneklem stratejisi izlenmiştir (Tablo 1). Ancak kolayda örneklem
metodu izlenirken her grupta yeteri kadar temsilcinin olmasına özellikle dikkat
edilmiştir. Toplam 156 kişiye anket uygulaması yapılmıştır.

1 Brian Cowen, Nicholas Sarkozy, Yulia Timoşenko, Benazir Butto, Recep Altepe, Kemal
Kılıçdaroğlu, Sena Kaleli, Tansu Çiller, Recep Tayyip Erdoğan, Barack Obama ve Süleyman
Demirel
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Tablo 1. Örneklem Özellikleri

Demografik Özellikler

Cinsiyet

Yaş

Sayı

%

Kadın

81

52

Erkek

74

47

18-23

38

24

24-30

43

28

31-40

18

12

41-50

9

6

51-60

32

20

61 üstü

9

6

İlkokul

Eğitim

Gelir

Katılımcılar

6

4

Ortaokul

6

4

Lise

52

33

Ön Lisans

9

6

Lisans

59

38

Lisansüstü

20

13

Doktora

3

2

0-1000

27

17

1001-2500

36

23

2501-5000

47

30

5001 üstü

26

17

SONUÇLAR: OY VERME KRİTERLERİ
Siyasette kişisel markaya yönelik 177 özellik, faktör analizine tabi tutulmuş
ve 44 adet faktör elde edilmiştir. Özdeğer grafiğine göre 12. faktörden itibaren kriterin
total varyansa olan etkisi zayıfladığı için kalan özellikler elenmiştir. Kalan özellikler
yeniden faktör analizine tabii tutulmuştur. Bu analizde varimax rotasyonu ile 9 adet
faktörün katkısının yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile yüklenen
toplam 138 adet özelliğin faktör analizi çıktıları sayfa sınırından dolayı verilememiştir.
Ancak Tablo 2’de faktör isimleri, yüklenen özellikler ve yüklenme değer aralıkları
özetlenmiştir. Yıldız (*) ile belirtilen maddeler, ilgili faktöre negatif olarak yüklenmiştir.
Her bir kriterin ortalaması parantez içinde belirtilmiştir.
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Tablo 2. Faktör Açıklamaları

Faktör

Özellikler (Oy Verme Kriterleri)

Faktör
Değerleri

Küm.
Varyans
Değişimi

Sarışın (2.00), büyük burunlu (1.99), gözlüklü
(2.08), kısa boylu (2.04), kaşları kalın (1.94),
esmer (2.10), ağzı büyük olan (1.86), şişman
(1.83), bıyıklı (2.08), siyah gözlü (2.12), göbekli
BEDENSEL
ÖZELLİKLER
(27 özellik)

(1.97), geniş alınlı (2.03), gözleri küçük (1.76),
uzun saçlı (kadın için) (2.00), saçları dökük
(1.99), minyon tipli (2.03), aksesuar kullanan
(2.49), ses tonu ince olan (2.01), renkli gözlü

.81
0-

13%

.367

(1.89),koyu renk giyinen (2.37),kırışıksız (2.36),
kumral (1.75), (fiziksel olarak) zayıf (2.25), ses
tonu kalın olan (2.71), uzun boylu (2.69), erkek
(2.35), fotojenik (2.56)
Vaatlerini yerine getiren (4.51), barış yanlısı
(4.40), kendine güvenen (4.51), eşit davranan
(4.30), başarılı (4.39), sözünü dinleten (4.24),
vatandaşa örnek olan (4.54), insancıl (4.06),
dirençli (4.24), nazik (4.09), disiplinli (4.18), akıllı
AHLAKİ
ÖZELLİKLER
(28 özellik)

(4.54), değişime açık (4.33), siyasi görüşümü iyi
yansıtan (4.22), halka inebilen (4.26), iyi biri
(4.21), kararlı (4.44), yalan söylemeyen (4.46),

.741
-

23%

.373

konuşması düzgün (4.31), ayrımcılık
yapmayan(4.40),diksiyonu düzgün (4.27),şefkatli
(3.95), torpil yapmayan (4.12), Türkçesi güzel
(4.38), çalışkan (4.47), fakire yardım eden (4.16),
vicdanlı (4.26), akademisyen tipli (3.06)
Bakımlı(3.83),kıyafetleri düzgün
olan(3.70),şık(3.60),esprili (3.63),kıyafetleri ütülü
DIŞ

olan(3.63),temiz(3.99),dış görünüşüne önem

GÖRÜNTÜ

veren (3.48),sevimli (3.66),(kadın için) makyaj

İLE İLGİLİ

yapan(2.79),dişleri güzel olan (2.87),güzel bakan

ÖZELLİKLER
(21 özellik)

.753-.374

33%

(2.99),güzel/yakışıklı (2.83),modayı takip eden
(2.91),güler yüzlü(3.86),zarif (3.61),ağzı laf yapan
(3.53),renkli giyinen(2.46),komik(2.88),bürokrat
tipli(3.22),doktor tipli(2.40),kadın (2.87)

“ÇAĞDAŞ”
ÖZELLİKLER
(9 özellik)

Bilgili (4.65), mücadeleci (4.54), dürüst (4.63), din
işlerini ayıran (4.34), zeki (4.52), öncü (4.46),
demokratik (4.58), üniversite mezunu (4.44),
geçmişinden ders alan (4.10)

.725
.453

38%
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Faktör

Özellikler (Oy Verme Kriterleri)

Faktör
Değerleri

Küm.
Varyans
Değişimi

Herkes gibi (3.12), halktan biri (3.74), evleri
“HALKÇI”

dolaşan (3.47), halka yardım eden (4.19), dinini

ÖZELLİKLER

seven (3.38), işçi haklarını koruyan (4.27),

.649
-

(10 özellik)

merhametli (4.13), güleç (3.49), duygusal (3.04),

.426

42%

yumuşak huylu (3.38)
AGRESİF
ÖZELLİKLER
(9 özellik)
MADDİ ÖZ.
(6 özellik)
KARİZMATİK
ÖZ.

Hırçın (1.89), asabi (1.92), hiddetli (2.21), sert
(2.30), masaya yumruğunu vuran (3.33), hiç
rüşvet almamış* (4.46), agresif (1.72), kurnaz
(2.65), geçmişi temiz* (4.49)
Kapitalist (2.60), iş adamı tipli (2.88), maddi gücü

DİN İLE

-

.626
-

(2.44)

.440

Kitleleri sürükleyen (4.11), karizmatik (3.44),
milliyetçi* (2.04), farklı (3.71), ilginç (2.84)
Dini görüşüne sahip çıkan (3.18), başı kapalı

(3 özellik)

(1.75), başı açık (kadın için)* (3.51)

46%

.342

olan (3.13), zengin (2.60), liberal (3.56), bilmiş

(5 özellik)
İLGİLİ ÖZ.

.729

49%

.695
-

52%

.299
.450
-

54%

.360

Bedensel Özellikler
Sonuçlar seçmenlerin dikkatini çeken en önemli kriterin bedensel özellikler
olduğunu göstermektedir. Liderin bedeni ile ilgili, büyük burunlu, kısa boylu, esmer,
minyon tipli, ses tonu ince, siyah gözlü, kalın kaşlı, saçları dökük gibi kontrolünde
olmayan özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında, bıyıklı, göbekli, aksesuar
kullanan, uzun saçlı, şişman gibi özellikler de bedensel olarak nitelendirilebilir. Yine
bu faktöre yüklenen bir özellik olarak “erkek”, bedensel özelliklerin daha çok bir
erkeğe atfedildiğini göstermektedir. Ortalamalara bakıldığında, siyasi tüketiciler
kumral ve gözleri küçük liderlere daha az, ses tonu kalın ve uzun boylu liderlere daha
çok oy vermektedir.

Ahlâki Özellikler
Bu faktöre yüklenen özelliklere bakıldığında insanları seven, ahlâklı bir kişiye
ait niteliklerin sıralandığı görülmektedir. Eşit davranan, barış yanlısı, vaatlerini yerine
getiren, örnek olan, insancıl, yalan söylemeyen, ayrımcılık ve torpil yapmayan, fakire
yardım eden ve çalışkan gibi özellikler, kişinin hümanist yapısına vurgu yapmaktadır.
Bu kişi kendine güvenen, başarılı, sözünü dinleten, dirençli, disiplinli ve kararlı; ayrıca
nazik, konuşması ve diksiyonu düzgün olan, Türkçesi güzel bir kimsedir. Bu insancıl
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özellikleri taşıyan bir kimse, ideal lidere yakındır; nitekim “siyasi görüşümü iyi
yansıtan” özelliği de bunu ifade etmektedir. Siyasi tüketiciler bu faktördeki neredeyse
bütün özelliklere 4’ün üzerinde puan vermiştir.

Dış Görüntü ile İlgili Özellikler
Birinci faktörde toplanan bedensel özelliklerin yanı sıra, bu faktörde, kişinin
kontrolünde olan, dış görüntüsü ile ilgili özellikler toplanmıştır. Örneğin bakımlı,
kıyafetleri düzgün ve ütülü olan, şık, temiz, dış görünüşüne önem veren, dişleri güzel
ve modayı takip eden gibi özellikler, liderin dış görüntüsü ile ilgili kendi seçimlerini
yansıtmaktadır. İlginç başka bir nokta ise bu kimsenin aynı zamanda esprili, ağzı laf
yapan, ilginç, komik ve kadın olarak algılanmasıdır. Ortalamalara bakıldığında, doktor
tipli ve renkli giyinen bir liderin az; temiz ve güler yüzlü bir liderin ise çok çekici olduğu
görülmektedir.

“Çağdaş” Özellikler
Dördüncü

faktörde

toplanan

özelliklere

bakıldığında,

birçoğunun

günümüz

söylemlerindeki gibi “çağdaş” özellikler olduğunu söylemek mümkündür. Zira zeki,
öncü, demokratik, üniversite mezunu, mücadeleci, geçmişinden ders alan, bilgili ve
dürüst gibi özellikler, günümüz toplumunda mücadele içindeki bilgili bir kişiyi temsil
etmektedir. Din konusunda ayrı bir faktör oluşmasına rağmen, “din işlerini ayıran”
özelliğinin buraya yüklenmesi dikkat çekicidir. Katılımcıların gözünde din işlerini
ayırmak, dinle ilgili bir özellik değil, çağdaşlıkla ilgili bir özellik olarak algılanmıştır.
Faktörde tüm özellikler pozitif ve yüksek puanlar alırken, “bilgili olmak” en yüksek
puanı almıştır.
“Halkçı” Özellikler
Halktan biri, herkes gibi, evleri dolaşan, halka yardım eden ve işçi haklarını
koruyan gibi özellikler, halkla iç içe bir insanın özelliklerini yansıtmaktadır. Bu siyasi
lider, katılımcılar tarafından aynı zamanda merhametli, güleç, duygusal ve yumuşak
huylu olarak tanımlanmıştır. Burada “dinini seven” özelliği ise yine dinle ilgili değil,
halka yakın ve duygusal bir liderin özelliği olarak ön plana çıkmıştır. Liderin halka
yardım etmesi ve işçi haklarını koruması bu faktörde en çok puan alan özellikler
olmuştur.
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Agresif Özellikler
Hırçın, asabi, hiddetli, sert, masaya yumruğunu vuran ve agresif bir kimse,
katılımcılar tarafından bir siyasi liderde yer alabilecek özellikler olarak bu faktörde
toplanmıştır. Genel olarak bakıldığında bu faktörde toplanan özelliklerin çoğunun
ortalaması düşüktür; yani istenmeyen özelliklerdir. Burada liderin hiç rüşvet almaması
ve geçmişinin temiz olması kuvvetle öne çıkan en önemli iki özellik olmasına rağmen,
bu faktöre negatif olarak yüklenmiştir. Yani agresif bir lider siyasi tüketicilerin
gözünde geçmişi kirli, daha önce rüşvet almış ve kurnaz olarak nitelendirilmektedir.

Maddi Özellikler
Katılımcılar bir lidere oy verirken onun kapitalist, iş adamı tipli, maddi gücü
olan, zengin ve liberal olmasından da etkilenmektedir. Bu faktörde liberal ve maddi
gücü olan bir lidere daha olumlu bakılırken, “bilmiş” bir lidere daha olumsuz bakıldığı
görülmektedir.

Karizmatik Özellikler
Siyasetçinin karizmatik ve kitleleri sürükleyen bir kişi olması, onun liderlik
özelliklerine vurgu yapmaktadır. Seçmenler bu kişiyi aynı zamanda farklı ve ilginç
olarak algılamakta; onu milliyetçi olmayan birisi olarak imgelemektedir.

Din ile İlgili Özellikler
Son olarak, dini görüşüne sahip çıkan ve başı kapalı özellikleri, liderin ve
dolayısıyla siyasi tüketicinin din ile ilgili görüşlerini yansıtmaktadır. Bu faktörde liderin
başının kapalı olması daha olumsuz olarak nitelendirilirken, başının açık olması daha
olumlu olarak algılanmıştır. Burada dini görüşü temsil eden tek özelliğin başın açık
veya kapalı olması dikkat çekicidir.
TARTIŞMA
Varyansı açıklayan faktörlerde siyasi tüketicilerin en hassas olduğu alanın,
liderin doğrudan kontrolünde olmayan bedensel özelliklere ait olduğu anlaşılmıştır
(Erzen, 2008; Mitsikopooulou, 2008). Bu, siyasi lider açısından önemli bir durumdur.
İçeriğine bakıldığında tüketiciler hiçbir özelliğe 3’ün üzerine puan vermemiştir.
Örneğin lider sarışın olduğunda da, esmer olduğunda da, kumral olduğunda da
düşük puanlar almıştır. Benzer şekilde liderin gözlüklü, siyah veya renkli gözlü olması
da sonuçları değiştirmemektedir. Buradan çıkarılacak sonuç, siyasi liderin doğuştan
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gelen görüntüsüyle ilgili olarak dikkat çeken, aşırı özelliklerinin seçmeni etkilemesine
izin vermemesi olacaktır. Örneğin büyük burunlu, büyük ağızlı liderlere daha az puan
verilmiştir. Faktörde toplanan özellikler içerisinde en yüksek puanı alan özellikler
sırasıyla ses tonu kalın olan, uzun boylu, fotojenik, erkek ve koyu renk giyinen
olmuştur. Bu doğrultuda, “sağlam” bir izlenim veren bir erkeğin liderlik açısından daha
şanslı olduğu söylenebilir.
İkinci öneme sahip olan ahlâki özellikler ise bir liderde olabilecek bütün iyi
yönleri kendisinde toplamıştır; zira tüm özellikler yüksek puan almıştır. Pazarlama
açısından bakıldığında siyasi liderlerin bu yönlerini vurgulayacak kişisel özelliklerini
ve toplumsal faaliyetlerini öne çıkarması yerinde olacaktır. Birinci faktörle birlikte
değerlendirildiğinde, halk arasındaki tabirle, liderde, “iç ve dış güzellik” bir arada
bulunabilecektir. Hatta bazı araştırmacılar siyasi aday için karakterle ilgili bu
özelliklerin daha önemli olabileceğini tartışmaktadır (Scammel, 1995; Özsoy, 2002).
Üçüncü öneme sahip özellikler ise liderin şekillendirebileceği özelliklerdir.
Burada temiz, güler yüzlü ve düzgün kıyafetli bir lider daha yüksek puan almıştır.
Doktor tipli bir lider tercih edilmezken, bürokrat tipli bir lider tercih edilmektedir. Zira
renkli giyinen ve makyaj yapan bir kadın liderin daha az tercih edildiği de
görülmektedir. Birinci ve üçüncü faktörler bir arada değerlendirildiğinde, ciddi, koyu
renk giyinen, tok sesli bir erkeğin siyasi tüketicileri daha çok etkileyebileceği
söylenebilir. Kişiler hakkındaki ilk izlenimlerin ilk 8-10 saniyede oluştuğu göz önüne
alınınca (Tetlock, 1983) bu faktörün kişisel marka yaratmadaki önemi ortaya
çıkmaktadır. Şişman bir diyetisyenin ya da bakımsız bir cilt uzmanının etkisinde
olduğu gibi, temsil ettiği özellikleri dış görüntüsüne de yansıtabilen liderlerin avantajlı
olacağı açıktır. Kısıtlı da olsa yapılan çalışmalar da buna işaret etmektedir (örneğin,
Rosenberg vd., 1986). Hatta liderin ne kadar gülümsediğinin bile önemli olduğu bazı
çalışmalar (Cherulnik vd., 2001), dış görüntünün özellikle siyasi tüketim söz konusu
olduğunda ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Agresif özellikler de ayrı bir kategori olarak kendisini göstermektedir.
Türkiye’de ve dünyada birçok siyasetçi sert söylem ve tavırlarını sürdürebilmektedir;
ancak araştırma bulguları seçmenlerin agresif ve hırçın siyasi adaylara olumlu
yaklaşmadığını göstermektedir. Bu durum günlük hayatta ve kişisel markanın
kullanılabileceği birçok alanda görülebilecek bir durumdur. Sert, hırslı eğitimciler,
hekimler,

sporcular,

iletişim

halinde

oldukları

insanlar

tarafından

hoş

karşılanmayabilir.
İlk üç faktör ise toplam değişimin %33’ünü yansıtmaktadır. Geriye kalan
diğer faktörler yoruma açık olmakla birlikte belirli siyasi görüşleri yansıtıyor denebilir;
ancak bunların toplam veriyi açıklama oranı sadece %20’dir. Bu ise tüketicilerin
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siyasal pazarlama alanında da ideolojik olmayabilecek, algısal bir takım kriterlere
göre davranabileceklerini göstermektedir. İdeolojik duruşundan bağımsız olarak
liderin dış görüntüsü ile “iyi bir lider” izlenimi yaratması mümkün gözükmektedir
(Fairclough, 2006; Mitsikopoulou, 2008). Burada kişisel marka kavramı bir kez daha
önemini göstermektedir.
Aaker’ın (1997) çalışmasında samimiyet, heyecan, yeterlilik, sofistikelik ve
dayanıklılık olarak belirlenen birçok nitelik, siyasi liderler için de geçerlidir. Ancak
cansız bir üründe var olmayan birçok önemli özellik de bu çalışma ile ortaya
konmuştur. Bu nedenle bu çalışmanın, kişilerin markalaşması ile ilgili olarak marka
literatürüne farklı boyutlar getirdiği söylenebilir. Aşağıda bir sonraki çalışma için temel
teşkil edecek özellikler sıralanmıştır.

Ölçek Geliştirmek için Ön Çalışma
Ölçeğe hangi değişkenlerin dâhil edileceğini bulmak için (1) değişkenin
faktöre en az 0,6 oranında yüklenmesi; (2) diğer faktörlere en az -0,2 farkla
yüklenmiş olması; (3) anlamsal olarak faktörü iyi temsil etmesi kıstasları gözetilmiştir.
“Siyasi lider markası” olmaya yönelik sorular olacağı için, ortalaması pozitif ve yüksek
olan kriterler seçilmiştir. Bir sonraki çalışma için bazı sözcükler, söz konusu niteliği
daha iyi yansıtması bakımından değiştirilmiştir. Seçilen bu özellikler daha sonra
güvenirlik testine tabi tutulmuştur. Son olarak, azaltılmış bu özelliklere yeni bir faktör
analizi yapılmıştır. Aşağıda planlanan ve planlandığı şekilde faktörlere yüklenen
özellikler ile güvenirlik değerleri (), yüklenme aralıkları da belirtilerek özetlenmiştir.
“Karizmatik Özellikler” ile “Din ile İlgili Özellikler” faktörlerinde anlamlı ve pozitif olarak
toplanan özellik sayısı birer tane olduğu için, ölçeklendirme çalışmasında
kullanılmaması ön görülmüştür.
Faktör

Özellikler

Yük

1

Bedensel

Ses tonu kalın, normal kilolu , uzun boylu, yüzü

.806-

Özellikler

2

.372

Ahlâki
Özellikler

3

güzel/yakışıklı , kel olmayan

Vaatlerini yerine getiren,barış yanlısı,kendine
güvenen,eşit davranan,başarılı,sözünü
dinleten,vatandaşa örnek insancıl

.790.536

Dış Görüntü

Bakımlı, kıyafetleri düzgün olan, şık, kıyafetleri ütülü

.835-

Özellikleri

olan, temiz, dış görünüşüne önem veren, güler yüzlü

.526

“Çağdaş”

Bilgili, mücadeleci, dürüst, demokratik, üniversite

.812-

Özellikler

mezunu, zeki

.527

“Halkçı”

Herkes gibi, halktan biri, işçi haklarını koruyan,

.739-

Özellikler

merhametli, evleri dolaşan

.468


.794

.860

.905

.776

.702
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Faktör
Agresif
Olmayan
Özellikler
Maddi
Özellikler

Özellikler
4

Yük

5

6

Sakin , sinirini kontrol eden , hiddetli olmayan ,
7

yumuşak huylu

Kapitalist, iş adamı tipli, maddi gücü olan

.787.690
.770.686


.786

.728

1. “şişman” sözcüğünün karşıtı olan “zayıf” sözcüğü de düşük puan aldığı için, “normal kilolu”
tabiri kullanılmıştır

2. yüze ait özellikler düşük puan aldığı için bu şekilde kullanılmıştır
3. “saçları dökük” ifadesinin karşıtı olarak kullanılmıştır
4. “hırçın” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır
5. “asabi” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır
6. “hiddetli” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır
7. “sert” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır
SONUÇ
Bu çalışma ile siyasi tüketicilerin algıları ile şekillenen bir kişisel marka
kavramı üzerinde keşifsel sonuçlara ulaşılmıştır. Hizmetin her alanında olduğu gibi
iletişim ve güven, siyasi pazarlama alanında da önemlidir; zira bu güvenin oy verme
işleminden (bkz: Soderlund ve Julander, 2003) ve ilk kez kurulacak bir hizmet
ilişkisinden önce (Ekici ve Sohl, 2000) sağlanması gereklidir. Bu nedenle seçmenlerin
dikkatini olumlu yönde çekebilecek bir marka algısının oluşturulması önemlidir.
“Kişisel marka” kavramını bireye ait bir kariyer çizgisinin karar vericiler
tarafından güçlü ve olumlu olarak algılanmasını sağlamak olarak tanımlarsak (Peters,
1997), bu çalışma, kriterlerin muhakkak hizmetin içeriği ile ilişkisi olması
gerekmediğini ortaya koymuştur. Hatırlanacağı üzere, veriyi en çok açıklayan
faktörlerden iki tanesi bedensel ve dış görüntü ile ilgili özelliklerdir. Bu kapsamda
marka, kişinin kendisidir. Marka kişiliği ise (Aaker, 1997) kişinin seçmenler gözünde
yansıttığı karakter özellikleridir.
Bu çalışma, daha yüksek bir sayıda örneklem ile Ankara dışında yaşayan
kişileri de içerek bir şekilde, geliştirilen ölçek bazında yukarıda saptanan faktörlere ait
sorular sorularak tekrar edilebilir. Anket farklı zamanlarda tekrarlanarak o zamanın
şartlarından ileri gelen olumlu ve olumsuz etkileyici değişkenlerin neler olduğu
konusunda da daha ayrıntılı bilgiler elde edilebilir.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ÇEKİCİLİĞİ:
TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN
ÇEKİCİLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARI
İTİBARİYLE BÖLÜMLENDİRİLMESİ
Yrd. Doç. Dr. Zehra BOZBAY
İ.Ü. İşletme Fakültesi
Pazarlama Anabilim Dalı
zehrat@istanbul.edu.tr

ÖZET
Tüketicilerin demografik özelliklerinde ve yaşam tarzlarında meydana gelen
değişimler perakendecilik sektöründe rekabetin artmasına neden olmaktadır.
Günümüzde, özellikle alışveriş merkezlerinin sayısı gitgide artmakta, birçoğu
başarısız olurken yenileri sektöre giriş yapmaktadır. Rakiplerden farklılaşmak ve
rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen alışveriş merkezleri için tüketicilerin alışveriş
merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarını

anlamaları

son derece önemlidir.

Çalışmanın temel amacı, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin
algılarını incelemek ve tüketicileri alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle gruplandırmak ve bu grupları tanımlamaktır. Bu amaçla, araştırmaya toplam
546 tüketici dahil edilmiştir. Araştırmada tüketicileri bölümlendirme ve tanımlamada
Kümeleme analizi ve Ki-kare testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonucunda
tüketicilerin alışveriş merkezinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle, titiz, ciddi ve rahat
tüketiciler olmak üzere üç farklı alt pazar bölümü oluşturdukları ve bu pazar
bölümlerinin

demografik

özellikleri

ve alışveriş

merkezlerine

ilişkin

tüketim

davranışları itibariyle farklılaştıkları saptanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Perakendecilik, Alışveriş Merkezlerinin Çekiciliği,
Tüketici Davranışı, Pazar Bölümlendirme, Kümeleme Analizi.
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SHOPPING CENTRE ATTRACTIVENESS:
SEGMENTING THE CUSTOMERS BASED ON THEIR
PERCEPTIONS OF SHOPPING CENTRE ATTRACTIVENESS

ABSTRACT
Changes in demographics characteristics and lifestyles of consumers lead to
hard competition in the retailing industry. Nowadays, as many shopping centers
open their doors to competition whereas many of them continue to fail. Thus, it is
extremely important for retailers to understand the consumers’ perceptions of
shopping center attractiveness in order to differentiate and gain competitive
advantage. The main purpose of this study is to examine consumers’ perceptions of
shopping center attractiveness and also define and classify the consumers in terms
of their perceptions of shopping center attractiveness. In the research, data is
collected from a sample of 546 consumers. Cluster Analysis and Chi-Square tests
were utilized in order to segment and identify consumers. The study reveals that
three different groups of consumers exist; namely demanding, serious and relaxed
consumers, who have different demographic characteristics as well as different
consumer behavior patterns towards shopping centers.
Keywords: Retailing, Shopping Center Attractiveness, Consumer Behavior,
Market Segmentation, Clustering Analysis.
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GİRİŞ
Perakendecilik sektöründe yaşanan yoğun rekabet perakendecilerin mevcut
müşterilerini korumalarını ve yeni müşteri elde etmelerini gitgide zorlaştırmaktadır.
Türkiye’de alışveriş merkezlerinin sayısında son yirmi yıllık süreçte yalnızca büyük
şehirlerde değil pek çok küçük şehirde de artış yaşanmaktadır. Bu alışveriş
merkezlerinin sundukları hizmet ve pazarlama karması birbirine benzemektedir.
Alışveriş merkezleri içinde çok fazla seçme şansı bulunan tüketiciler, alışveriş
merkezi tercihlerinde daha seçici davranmaktadırlar. Bu bağlamda, tüketicilerin
alışveriş merkezleri tercihlerinde alışveriş merkezinin çekiciliğine ilişkin algıları önemli
rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılar
tüketiciden tüketiciye değişkenlik göstermektedir. Çalışmada, tüketicilerin alışveriş
merkezinin çekiciliğine ilişkin algılarının belirlenmesi ve tüketicileri alışveriş
merkezlerine ilişkin algıları bakımından gruplandırarak bu grupları tanımlamak
amaçlanmıştır.
1. LİTERATÜR ÖZETİ
Alışveriş merkezleri, çok sayıda perakendeciyi, departmanlı mağazaları,
yiyecek-içecek, tiyatro salonu, sinema ve banka gibi çok farklı işletmeleri bir arada
bulunduran, mimari bir bütünlüğü bozmadan 80.000 m2’ye kadar değişebilen
büyüklüğe sahip, yönetimi tek yerden yapılan alışveriş kompleksleri olarak
tanımlanmaktadır (Oppewall, Alexander ve Sullivan, 2000:453). Bir başka ifade ile
alışveriş merkezleri, tüketicilere rahatlık ve kolaylık sağlamak amacıyla pek çok
mağazanın ve dolayısıyla da pek çok ticari malın bir arada bulunduğu perakende
satış kompleksleridir (Cengiz ve Özden, 2002:68)
Artan yaşam standartları ve gelir düzeyine bağlı olarak alışveriş merkezleri
hızla gelişme sağlamışlardır. Nüfus artışı ile birlikte yaşamın şehir merkezlerinin
dışına kayması otomobili ile alışveriş merkezine giden ve zaman kısıtı nedeniyle tüm
alışverişini bir merkezde bir seferde yapma isteğinde olan tüketicilerin ortaya
çıkmasında etkili olmuştur. Alışveriş merkezleri tüketicilere alışveriş imkanı sunmanın
yanı sıra bankacılık hizmetleri ile kolaylık, eğlence hizmeti ile sosyalleşme imkanı
sunmaktadır. Alışveriş merkezlerinin yaygınlaşması tüketicilerde yeni bir alışveriş
kültürü oluşturmuştur. Alışveriş merkezleri artık sadece alışveriş merkezi olmaktan
çıkıp yaşam merkezleri halini almaya başlamıştır.
Türkiye’de,

alışveriş

merkezlerinin

açılması

1980’li

yılların

sonuna

rastlamaktadır. Ülkemizdeki ilk alışveriş merkezi 1988 yılında İstanbul’da açılan
Galleria’dır. Bu tarihten günümüze alışveriş merkezlerinin sayıları gerek büyük
şehirlerde gerekse küçük şehirlerde giderek artış göstermektedir. Teller (2008)
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çalışmasında Avrupa’da alışveriş merkezlerine yönelik gelişen trendi incelemek adına
tüketicilerin sokakta yaptıkları alışverişin çekiciliği ile alışveriş merkezlerinin
çekiciliğini kıyaslamış ve en büyük farklılığın alışveriş merkezinin atmosferinden
kaynaklandığını bulmuştur. Myers, Gore ve Liu (2008) çalışmalarında Avrupa’daki
alışveriş merkezlerinin gelişimini insanlar ve yaşam tarzları, ekonomi, çevre ve
tasarım ve küreselleşme boyutları itibariyle ele almışlardır.
Çalışmaların

birçoğunda

tüketicilerin

alışveriş

merkezlerine

ilişkin

tercihlerinde etkili olan faktörler araştırılmıştır. Sirpal ve Peng (1995) çalışmalarında
tüketicilerin alışveriş merkezleri tercihlerinde yemek katının etkisi incelemişlerdir. Ooi
ve Sim (2007) ise tüketicilerin alışveriş merkezlerini tercihlerinde sinemanın ve
alışveriş

merkezinin

büyüklüğünün

etkili

olduğunu

saptamışlardır.

Alışveriş

merkezlerinin büyük olması çok sayıda mağaza içermesi ve sinemanın bulunması
tüketicilerin alışveriş merkezinde geçirdikleri sürenin uzamasında doğrudan etkili
olmasına rağmen alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdikleri harcama tutarında
doğrudan etkili bulunmamıştır. Howard (2007) çalışmasında tüketicilerin alışveriş
merkezlerini tercihlerinde iyi vakit geçirme unsurunun etkisini araştırmışlar ve iyi vakit
geçirme amaçlı alışverişin tüketicilerin özelliklerine ve alışveriş güdüsüne göre
değişkenlik gösterdiğini bulmuşlardır. Buna benzer şekilde, Burns ve Waren (1995)
çalışmalarında tüketicilerin alışveriş merkezlerini tercihlerinde tüketicilerin benzersiz
olma ihtiyaçları itibariyle farklılık gösterdiklerini bulmuşlardır. Farklı olma ihtiyacı
içinde olan tüketicilerin yakınlarında bulunan alışveriş merkezini tercih etmek yerine
bölgesel alışveriş merkezlerini tercih ettikleri saptanmıştır.
Literatürde alışveriş merkezlerinin çekiciliğini belirlemeye yönelik az sayıda
çalışma yer almaktadır. Literatürdeki çalışmaların çoğunda alışveriş merkezlerinin
çekiciliği, alışveriş merkezinin imajı boyutlarıyla belirlenmeye çalışılmıştır (Ruiz, 1999;
Dennis, Marsland ve Cockett, 2002; Dennis, Murphy, Marsland ve Cockett 2002;
Wong ve Yu, 2003). Ruiz (1999) alışveriş merkezlerinin imajını araştırmış ve alışveriş
merkezlerinin imajını alışveriş ortamı ve çeşitliliği, otopark ve profesyonellik olmak
üzere üç boyutunu tespit etmiştir. Wong, Yu ve Yuan (2001) benzer şekilde tüketici
perspektifinde alışveriş merkezlerinin çekiciliğini ölçen, alışveriş merkezinin konumu,
kalitesi ve çeşitliliği, popülerlik, tesis ve satış teşvikleri olmak üzere beş faktörden
oluşan “SCATTR” ölçeğini geliştirmiştir (Wong ve diğerleri, 2001: 81).
Literatürde, alışveriş merkezine ilişkin tüketicileri gruplandıran çalışmalar da
mevcuttur. Sit, Merilees ve Birch (2003) çalışmalarında tüketicileri alışveriş
merkezinin imajı itibariyle ciddi, eğlenceli, titiz, kolaylığa önem veren, ilgisiz ve
hizmete önem veren altı tüketici grubu elde etmişlerdir. Yavaş (2003) ise
çalışmasında tüketicileri alışveriş seçilen merkezini tercih eden ve rakip alışveriş

659
merkezini tercih eden tüketiciler olmak üzere iki grupta ele almış ve bu iki grup
tüketicileri alışveriş merkezinden beklenti ve algıları itibariyle karşılaştırmıştır.
Boedeker (1995) ise tüketicileri yeni tip ve geleneksel olmak üzere iki grupta ele
almış ve gruplar arasında psikografik değişkenler ve alışveriş sırasındaki aktiviteler
itibariyle farklılıklar saptamıştır.
2. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
2.1

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları

Günümüzde alışveriş merkezlerinin sayısında hızlı bir artış yaşanmaktadır.
Ülkemizde tüketicilerin alışveriş merkezlerine gitme sıklıkları da gün geçtikçe
artmaktadır. Alışveriş merkezlerince sunulan hizmetler tüketiciler için önemlidir.
Alışveriş merkezlerindeki hizmetlerin bir arada sunulması da alışveriş merkezlerini
çekici hale getirmektedir. Diğer taraftan açılan birçok alışveriş merkezinin başarısız
olarak faaliyetlerine son vermeleri tüketicilerin algılarında alışveriş merkezlerinin
çekiciliklerinin farklı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, alışveriş merkezlerinin
çekiciliğinin belirlenmesi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliklerine ilişkin
algıları itibariyle gruplanması büyük önem kazanmaktadır.
Araştırmanın temel amacı, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine
ilişkin algılarını belirlemek ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin
algıları itibariyle alt pazar bölümlerini araştırmak ve bu bölümleri tanımlamaktır.
Tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarının belirlenmesi
ve bu algılar itibariyle pazar bölümlerinin tanımlanmasına yönelik çalışmada, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri ele alınmıştır. Araştırma, İstanbul
Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinden toplam 546 kişiye uygulanmıştır.
Araştırmada veri toplama anket yoluyla 15-30 Haziran 2012 tarihleri arasında iki hafta
süreyle

gerçekleştirilmiştir.

sınırlandırılması

Araştırma

genellenmesine

imkân

kapsamının

seçilen

vermemektedir.

tüketiciler

Çalışmada

ile

alışveriş

merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle tüketicileri tüketicilerin demografik
özellikleri ve alışveriş merkezlerine ilişkin tüketim davranışlarını tanımlamada Ki-kare
testinden yararlanılmıştır. Çalışmada alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle tüketicilerin farklı pazar bölümlerinden oluştukları ve bu pazar bölümlerinin
demografik özellikleri ve alışveriş merkezlerine ilişkin tüketim davranışları itibariyle
farklılaştıkları tespit edilmiştir.
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2.2. Örnekleme Süreci
Araştırma, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinden toplam 546
kişiye uygulanmıştır. Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada, veri ve bilgiler yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. Anket formu
uygulanmadan önce soruların anlaşılırlığını ve cevap verme süresini tespit edebilmek
amacıyla 15 kişiye ön anket uygulanmıştır. Yapılan ön anket sonucunda anket
formunda

gerekli

düzeltmeler

ve

sadeleştirmeler

yapıldıktan

sonra

anket

uygulamasına geçilmiştir.

2.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Keşfedici ve tanımlayıcı nitelikteki araştırmada kullanılan değişkenleri ve bu
değişkenler arasındaki ilişkileri ayrıntılı görebilmek amacı ile geliştirilen araştırma
modeli Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Tüketicilerin
Demografik
Özellikleri


Yaş



Gelir



Cinsiyet



Medeni Durum



Aile Büyüklüğü

Titiz
Tüketiciler
Tüketicilerin Alışveriş
Merkezlerinin

Ciddi

Çekiciliğine İlişkin

Tüketiciler

Algıları
Tüketicilerin Alışveriş
Merkezine İlişkin
Tüketim Davranışları


Alışveriş Merkezine
Gitme Sıklığı



Alışveriş
Merkezinde
Harcanan
Miktarı

Para

Rahat
Tüketiciler
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Araştırma modelinde tüketicilerin demografik özellikleri, alışveriş merkezine
ilişkin tüketim alışkanlıkları ile tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin
algıları ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarına göre
gruplanmış kümeler yer almaktadır.
Araştırma modelinde görüldüğü üzere, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin
çekiciliğine

ilişkin

algıları

itibariyle

grupların

belirlenmesi

ve

bu

grupların

tanımlanması test edilmektedir.
Tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarının ölçümü için
Teller (2008), el Adly (2006) ve Wong, Yu ve Yuan (2001) çalışmalarından
yararlanılmıştır. Tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları toplam
38 değişken itibariyle 1: Kesinlikle Katılıyorum, 2: Katılıyorum, 3: Ne Katılıyorum/Ne
Katılmıyorum, 4: Katılmıyorum, 5: Kesinlikle Katılmıyorum olmak üzere beşli Likert
ölçeği ile ölçülmüştür.
Tüketicilerin alışveriş merkezine ilişkin tüketim davranışlarının ölçümü için
Ooi ve Sim (2007) çalışmasından yararlanılmıştır. Tüketicilerin alışveriş merkezine
ilişkin tüketim davranışları; alışveriş merkezlerine gitme sıklıkları ve alışveriş
merkezinde ortalama harcama tutarları değişkenleri itibariyle ölçülmüştür.
Araştırmada tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle alt pazar bölümlerini belirlemek amacıyla aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Tüketiciler alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle farklı
kümelerde toplanmaktadır.
Araştırmada, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle oluşan kümelerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarının
belirlenmesinin yanı sıra demografik özelliklerinin ve alışveriş merkezlerine ilişkin
tüketim alışkanlıkları arasındaki farklılıklarının tanımlanması amaçlanmıştır.

2.4 Verilerin Analizi
Araştırma

sonucunda

elde

edilen

bulgular,

araştırmanın

amaçları

doğrultusunda analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikli olarak kullanılan ölçeklerin
geçerlilikleri ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi
amacıyla Kümeleme analizinden ve Ki-kare testinden yararlanılmıştır. Araştırmanın
amacı ve modeli doğrultusunda oluşturulan araştırma hipotezini test edebilmek
amacıyla SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences) paket programı
kullanılmıştır.
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2.5. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri
Araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde
dağılımları Tablo 1’de ayrıntılı olarak verilmiştir. Araştırmaya katılanların demografik
özelliklerine göre, araştırmaya katılanların %49,5’i 22-25 yaşları arasında, %42,3’ü
18-21 yaşları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda, araştırmaya katılanlar yoğun
olarak gençlerden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu %25,8’i
1001TL-2000TL arasında gelir düzeyine, %21,4’ü 2001TL-3000TL arasında gelir
düzeyine sahiptir. Araştırmaya katılanların %51,5’ini erkek, %48,5’ini de kadın
cevaplayıcılar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu (%96,2)
bekârdır. Araştırmaya katılanlar aile büyüklükleri itibariyle %43,6’sı 4 kişi, %34,2’si 5
kişi ve daha fazla kişi sayısına sahiptir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri

Gelir

Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

85

15,6

18-21

231

42,3

1001TL-2000TL

141

25,8

22-25

270

49,5

2001TL-

117

21,4
26-29

23

4,2

3001TL-4000TL

64

11,7

30 ve üstü

22

4

4001TL-5000TL

35

6,4

Toplam

5001TL-6000TL

34

6,2

Cinsiyet

6001TL-7000TL

12

2,2

7001TL ve üstü

58

10,6

546

1001TL ve altı

3000TL

Toplam
Aile Büyüklüğü

Yaş

546

100,0

Frekans

Yüzde

Erkek

281

51,5

Kadın

265

48,5

100,0

Toplam

546

100,0

Medeni
Frekans

Yüzde

Frekans

Yüzde

1 kişi

8

1,5

Durumları

2 kişi

20

3,7

Evli

21

3,8

3 kişi

93

17,0

Bekar

525

96,2

4 kişi

238

43,6

Toplam

546

100,0

5 kişi ve üstü

187

34,2

Toplam

546

100,0
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3. ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI
3. 1. Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinin Çekiciliğine İlişkin Algılarına
Yönelik Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Araştırmada öncelikle kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlikleri test
edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin test edilmesinde kullanılan
ölçekteki faktörlerin yapısının yani ölçeklerin kaç faktörden oluştuğunun analiz
öncesinde

bilinmemesi

nedeniyle faktör

analizi türlerinden

keşfedici faktör

analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin test
edilmesinde ise yaygın kullanılan yöntemlerden biri olması nedeniyle Cronbach’s Alfa
katsayısından yararlanılmıştır.
Alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin yürütülen faktör analizi sonucunda
otopark, ulaşım, yeme-içme, çeşitlilik, eğlence, konfor, kolaylık, lüks, personel ve
satış teşvik olmak üzere on faktör elde edilmiştir. Tablo 2, alışveriş merkezlerinin
çekiciliği ölçeğine yönelik uygulanan faktör analizinden elde edilen faktörleri ve faktör
yüklerini, ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini göstermektedir. Tüketicilerin alışveriş
merkezinin çekiciliğine ilişkin algılarını ölçen ölçeğin toplam açıkladığı varyans %
67’dir. Alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin ölçeğin Cronbach’s alfa katsayısı
0,91 olarak bulunmuştur. Alfa katsayısının 0,70 değerinin üzerinde olduğu
durumlarda ölçeğin güvenilir olduğu belirtilmektedir (Nunnally, 1978:10; Hair,
Anderson, Tatham ve Black, 2005:118).
Tablo 2: Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinin Çekiciliğine İlişkin Algılarına Yönelik
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri

Faktör

Faktör

Değişkenler

Yükleri

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN ÇEKİCİLİĞİ
Alışveriş merkezinde otopark alanlarının yeterli

Açıklanan
Toplam
Varyans
0,67

,901

olması
Faktör 1:
Otopark

Alışveriş merkezinin yeterli park imkânları

,890

sunması
Alışveriş

merkezindeki

otopark

fiyatlarının

,880

kabullenilir oranda olması

Faktör 2:
Ulaşım

Otopark alanlarının geniş olması

,833

Alışveriş merke

,822

zine kolayca ulaşılabilmesi
Alışveriş merkezine hızlıca ulaşılabilmesi

,821

Alışveriş merkezine problemsiz ulaşılabilmesi

,786

Alışveriş merkezine ulaşımın kolay olması

,681

0,86
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Faktör

Faktör

Değişkenler

Yükleri

Alışveriş merkezinde yeme-içme alanlarının

Açıklanan
Toplam
Varyans

,833

geniş olması
Alışveriş merkezindeki kafe ve restaurantların

Faktör 3:

,792

çeşitli olması

Yeme-

Alışveriş

içme

merkezinde

sinema

salonlarının

,661

Alışveriş merkezinde çok sayıda restaurant

,602

0,82

bulunması
bulunması
Alışveriş

merkezinin

dünya

çapında

,779

bilinen

,737

Alışveriş merkezinin ilgi çekici mağazalara

,733

mağazalara sahip olması
Faktör 4:

Alışveriş

Çeşitlilik

mağazaların bulunması

merkezinde

çok

sayıda

0.79

sahip olması
Alışveriş merkezinin çeşitli mağazalara sahip

,541

olması
Alışveriş

merkezinde

çeşitli

eğlence

ve

,794

Alışveriş merkezinde gençler için eğlence

,789

gösterilerin olması
Faktör

5:

Eğlence

alanlarının bulunması
Alışveriş merkezinde çocuklar için eğlence ve

,753

0,78

oyun alanlarının bulunması
Alışveriş

merkezinin

birçok

eğlence

,537

imkânlarına sahip olması

Faktör 6:
Konfor

Alışveriş merkezinin konforlu olması

,769

Alışveriş merkezinin geniş olması

,743

Alışveriş merkezinin temiz olması

,668

Alışveriş

merkezinde

rahat

koltukların

0,75

,560

bulunması
Alışveriş

merkezindeki

tuvaletlerin

yeterli

,744

ATM’lerin

,731

Alışveriş merkezinde mağazaların açık seçik

,583

sayıda olması
Alışveriş
Faktör
Kolaylık

7:

merkezinde

yeterli

bulunması

0,70

düzenlenmesi
Alışveriş

merkezinde

yeterli

dinlenme

,577

Alışveriş merkezinin dış görünüşünün çekici

,741

alanlarının bulunması

Faktör 8:
Lüks

olması
Alışveriş merkezinin popüler olması

,726

Alışveriş merkezinin dikkat çekici olması

,667

Alışveriş merkezinin tarzının güzel olması

,584

0,81
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Faktör

Faktör

Değişkenler

Yükleri

Alışveriş merkezinin personelinin arkadaşça

Açıklanan
Toplam
Varyans

,781

olması
Faktör

9:

Personel

Alışveriş merkezinin personelinin işlerinin ehli

,771

olması
Alışveriş merkezinin personelinin yardımsever

0,81

,722

olması
Alışveriş merkezinin genel fiyat düzeyinin
Faktör 10:
Satış
teşvik

,816

düşük olması
Alışveriş

merkezinde özel promosyonların

,663

merkezindeki

,637

olması
Alışveriş

fiyatların

bütçeme

0,71

uygun olması

4.2. Tüketicilerin Alışveriş Merkezlerinin Çekiciliğine İlişkin Algıları
İtibariyle Kümelenmesi
Çalışmada, alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle
tüketicilerin hangi kümeler altında toplandığını belirleyebilmek amacıyla hiyerarşik
olmayan kümeleme analizi uygulanmıştır. Kümeleme analizi, bireyleri, bazı kriterleri
esas alarak gruplandıran çok değişkenli bir istatistiki analiz türüdür (Antalyalı,
2005:349). Araştırma birim sayılarının 200’den fazla olduğu durumlarda hiyerarşik
olmayan K-ortalamalar yöntemi, hiyerarşik yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği
için tercih edilmiştir (Kurtuluş, 2006:715).
Çalışma, ikili, üçlü ve dörtlü kümeleme ile test edilmiş ve araştırmanın amacı
doğrultusunda sonuçların daha iyi yorumlanabilmesi için araştırmada üçlü kümeleme
analizinden yararlanılmasına karar verilmiştir.
Tablo 3: Her Kümenin İçerdiği Toplam Sayı

Kümeler

Sayı

Yüzde

1. Küme

247

% 45,24

2. Küme

106

% 19,41

3. Küme

193

% 35,35

Toplam

546

% 100,00
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Tablo 3’de görüldüğü gibi birinci küme 247 (%45,24) kişiden, ikinci küme 106
(%19,41) kişiden ve üçüncü küme 193 (%35,35) kişiden oluşmaktadır. Bu çalışmada
kümeleme analizine toplam olarak 546 kişi dahil edilmiştir.
Tablo 4: Kümelerin Ortalama Değerleri
Titiz

Ciddi

Rahat

Tüketiciler

Tüketiciler

Tüketiciler
(n=193)

(n=247)

(n=106)

F

Anl.

Otopark

4,18

1,78

3,69

425,436

,000

Ulaşım

4,63

4,33

3,80

101,887

,000

Yeme-içme

4,61

4,34

3,89

82,807

,000

Çeşitlilik

4,47

4,02

3,71

90,722

,000

Eğlence

3,95

2,97

3,02

105,426

,000

Konfor

4,47

3,75

3,75

102,519

,000

Kolaylık

4,52

4,07

3,78

94,643

,000

Lüks

4,43

3,89

3,59

87,657

,000

Personel

4,40

4,11

3,59

107,339

,000

Satış teşvik

3,95

3,21

3,13

73,318

,000

(1:Kesinlikle Katılıyorum, 2:Katılıyorum, 3:Ne Katılıyorum/Ne Katılmıyorum, 4:Katılmıyorum,
5:Kesinlikle Katılmıyorum)

Tablo 4’de, 10 faktör için hesaplanan F değerleri, anlamlılık düzeyleri ile
alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle üç kümenin aldıkları
ortalama değerler (nihai sınıf merkezleri) yer almaktadır. 10 faktör için hesaplanan F
değerlerinin, belirtilen serbestlik derecesinde ve 0,01 anlamlılık düzeyinde tablo
değerinin üzerinde kaldığı görülmektedir. Bu değişkenlerden elde edilen veriler her
sınıf için istatistiki bakımdan anlamlı farklılıklar oluşturmaktadır. Tüketicilerin alışveriş
merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları bakımından sınıflandırılması anlamlıdır.
Sonuç itibariyle, “H1: Tüketiciler alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle farklı kümelerde toplanmaktadır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Araştırmaya katılan örnek birimlerinden elde edilen veri ve bilgiler
doğrultusunda, cevaplayıcıların alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları
itibariyle kümeler arasında farklılıklar saptanmıştır. Bu bağlamda birinci kümeyi titiz
tüketiciler, ikinci kümeyi ciddi tüketiciler ve üçüncü kümeyi ise rahat tüketiciler
oluşturmaktadır.
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4.3.

Alışveriş

Merkezlerinin

Çekiciliğine

İlişkin

Algılarına

Göre

Kümelenen Tüketicilerin Tanımlanması
Tüketicilerin alışveriş merkezlerin çekiciliğine ilişkin algılarına göre üç pazar
bölümünden oluştuğu saptandıktan sonra çalışmada bu pazar bölümlerini oluşturan
tüketicilerin demografik özellikleri ve alışveriş merkezlerine ilişkin tüketim davranışları
saptanmaya çalışılmıştır.
Tüketicilerin demografik özellikleri, alışveriş merkezlerine ilişkin tüketim
davranışları non-parametrik değişkenler olup kümeleme analizinin varsayımını
karşılamadıklarından kümeleme analizine dahil edilmemişlerdir. Bu nedenle,
belirlenen üç kümede yer alan tüketicilerin demografik özelliklerini, alışveriş
merkezlerine ilişkin tüketim davranışlarını tanımlamak ve bu değişkenler itibariyle
kümeler arasındaki farklılıklarının belirlemek amacıyla Ki-kare testi uygulanmıştır.
Ki-kare testi istatistiksel araştırmalarda özellikle sosyal bilimlerde sıklıkla
kullanılan ve uygulama kolaylığı nedeniyle tercih edilen bir testtir (Uçar, 2006:85).
Tablo 5: Tüketicilerin Demografik Özellikleri ile Alışveriş Merkezlerine İlişkin
Tüketim Davranışlarının Kümeler İtibariyle Dağılımı
1. Küme
2. Küme

Rahat

Tüketiciler

Ciddi Tüketiciler

Tüketiciler

(n=247)

(n=106)

(n=193)

Gelir
2000TL ve altı

186(%75,30)

2001TL-4000TL

19 (%7,69)

4001TL-6000TL

18 (%7,29)

6000TL ve üstü

24 (%9,72)

Medeni Durum
Evli
Bekar

3. Küme

Titiz

89 (83,96)
5 (%4,72)
5 (%4,72)
7 (%6,60)

5 (%2,02)

2 (1,89)

242(%97,98)

104 (%98,11)



2

Anl.

132
(%68,39)
11 (%5,70)

17,705

,007

11 (%5,70)
39 (%20,21)
14 (%7,25)
179

9,378

,009

20,136

,010

(%92,75)

Alışveriş
Merkezine Gitme
Sıklığı

0 (%0)

2 (%1,89)

5 (%2,59)

Hergün

83 (%33,60)

21 (%19,81)

45 (%23,32)

Haftada birkaç

63 (%25,51)

31 (%29,25)

41 (%21,24)

kez

62 (%25,10)

29 (%27,36)

53 (%27,46)

Haftada bir kez

39 (%15,79)

23 (%21,70)

49 (%25,39)

İki haftada bir kez
Ayda bir kez
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1. Küme

3. Küme

Titiz

2. Küme

Rahat

Tüketiciler

Ciddi Tüketiciler

Tüketiciler

(n=247)

(n=106)

(n=193)



2

Anl.

Alışveriş
Merkezinde
Harcanan Para
50 TL ve altı
51TL-100TL
101TL-150TL
151TL-200TL
201TL-250TL
251 TL ve üzeri

28 (%11,34)

20 (%18,87)

33 (%17,10)

83 (%33,60)

40 (%37,74)

53 (%27,46)

63 (%25,51)

22 (%20,75)

43 (%22,28)

30 (%12,15)

12 (%11,32)

20 (%10,36)

20 (%8,10)

5 (%4,72)

12 (%6,22)

23 (%9,31)

7 (%6,60)

32 (%16,58)

16,604

,084

Tablo 5’de görüldüğü gibi yapılan Ki-kare testi sonucunda, birinci küme,
ağırlıklı olarak 2000TL ve altı gelir düzeyine sahip, bekar tüketicilerden oluşmaktadır.
Bu kümede yer alan tüketiciler haftada birkaç kez alışveriş merkezine gitmekte ve
alışveriş merkezinde ortalama 51TL-100TL para harcamaktadırlar. İkinci kümede,
2000TL ve altı gelir seviyesine sahip bekar tüketiciler yer almaktadır. Bu kümeye ait
tüketiciler haftada bir kez alışveriş merkezine gitmekte ve alışveriş merkezinde
ortalama 51TL-100TL para harcamaktadırlar. Üçüncü küme ise 2000TL ve altı gelir
seviyesine sahip bekar tüketicileri içermektedir. Bu kümedeki tüketiciler iki haftada bir
alışveriş merkezine gitmekte ve alışveriş merkezinde ortalama 51TL-100TL para
harcamaktadırlar.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarının
belirlenmesi ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle
gruplandırılmasına ve bu grupların tanımlanmasına çalışılmıştır. Bu çalışma
sonucunda tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle üç
farklı pazar bölümünden oluştukları saptanmıştır. Bu üç küme sırasıyla titiz tüketiciler,
ciddi tüketiciler ve rahat tüketiciler olarak belirlenmiştir.
Titiz Tüketiciler: Bu kümeyi, alışveriş merkezinin çekiciliğine ilişkin algıları
yüksek olan tüketiciler oluşturmaktadır. Titiz tüketicilerin, alışveriş merkezinin
otopark, ulaşım, yeme-içme, çeşitlilik, eğlence, konfor, kolaylık, lüks, personel ve
satış teşvik boyutlarının çekiciliğine ilişkin algıları diğer tüketicilere oranla en yüksek
düzeydedir. Titiz tüketiciler özellikle alışveriş merkezinin sağladığı ulaşım, yeme-içme
ve kolaylık boyutlarına önem vermektedirler. Titiz tüketiciler, alışveriş merkezine
kolayca, hızlı ve problemsiz bir şekilde ulaşıma önem verdiklerini belirtmektedirler. Bu
doğrultuda alışveriş merkezi yöneticileri özellikle alışveriş merkezinin kurulduğu yeri
doğru belirlemeleri ve tüketicilerin ulaşımında herhangi bir sorun ile
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karşılaşmamalarını sağlamalıdırlar. Titiz tüketiciler için alışveriş merkezinin sunduğu
yeme-içme hizmeti de alışveriş merkezinin çekiciliğini belirleyen önemli bir unsurdur.
Alışveriş merkezi yöneticilerinin titiz tüketicileri kazanabilmeleri için alışveriş
merkezlerinin yemek katının geniş olmasına ve alışveriş merkezlerinde çok sayıda ve
çeşitli kafe ve restoranların yer almasını sağlamalıdırlar. Buna paralel olarak, titiz
tüketiciler alışveriş merkezlerinde yaşadıkları kolaylıkları da önemli olarak
değerlendirmişlerdir. Alışveriş merkezlerinde yeterli sayıda tuvalet ve ATM’nin
bulunması, mağazaların açık seçik düzenlenmesi sayesinde titiz tüketiciler herhangi
bir zorluk yaşamadan alışverişlerini tamamlamaları söz konusudur. Titiz tüketicilerin
çoğunluğunun bekar ve düşük gelir düzeylerine sahip oldukları saptanmıştır. Titiz
tüketiciler, alışveriş merkezine haftada birkaç kez giderek alışveriş merkezine gitme
sıklığı en yüksek olan gruptur. Bunun yanı sıra, bu gruptaki tüketiciler alışveriş
merkezlerine gidişlerinde ortalama 51TL-100TL para harcamaktadırlar. Alışveriş
merkezi yöneticileri alışveriş merkezlerini oldukça sık ziyaret eden bu gruptaki
tüketicilere satışlarını arttırmaya çalışmalıdırlar.
Ciddi Tüketiciler: Bu kümeyi oluşturan tüketiciler alışveriş merkezinin
çekiciliğine ilişkin yeme-içme, ulaşım ve kolaylık boyutları başta olmak üzere ikinci
derecede yüksek algıya sahiptirler. Ciddi tüketiciler, titiz tüketiciler ile aynı boyutlara
önem vermektedirler. Bu nedenle, alışveriş merkezi yöneticileri özellikle alışveriş
merkezinin yeme-içme olanaklarına, ulaşım imkânına ve sundukları kolaylıklara
önem vermelidirler. Ciddi tüketiciler, titiz tüketicileri alışveriş merkezinin çekiciliğine
ilişkin algıları itibariyle çoğunlukla takip etmekte iken alışveriş merkezinin eğlence
boyutu itibariyle rahat tüketicilerden daha düşük algıya sahiptirler. Ciddi tüketiciler için
alışveriş merkezinin sunduğu eğlence imkanı alışveriş merkezinin çekiciliğinde
belirleyici bir faktör değildir. Bunun yanı sıra, ciddi tüketiciler otopark olanaklarını da
yüksek derecede değerlendirmemişlerdir. Ciddi tüketicilerden oluşan kümede,
2000TL ve altı gelir seviyesine sahip bekar tüketiciler çoğunluktadır. Bu kümedeki
tüketiciler haftada bir kez alışveriş merkezine gitmekte ve alışveriş merkezinde
ortalama 51TL-100TL para harcamaktadırlar.
Ciddi tüketiciler, titiz tüketicilere
oranla daha az sıklıkta alışveriş merkezlerine gitmelerine rağmen alışveriş
merkezlerinde harcadıkları ortalama tutar aynıdır.
Rahat Tüketiciler: Bu kümeyi, alışveriş merkezinin çekiciliğine ilişkin düşük
algılara sahip tüketiciler oluşturmaktadır. Bu tüketiciler, alışveriş merkezinin
çekiciliğine ilişkin boyutlarının büyük çoğunluğunda düşük algıya sahip olmakla
birlikte, otopark ve eğlence boyutlarını ciddi tüketicilerden daha fazla
önemsemektedirler. Bunun yanı sıra, rahat tüketicilerin, alışveriş merkezinin konfor
boyutuna ilişkin algıları ciddi tüketiciler ile aynı düzeydedir. Rahat tüketiciler için
alışveriş merkezinin otopark alanının yeterli ve geniş olması ve otopark fiyatlarının
makul olması önemlidir. Bu kümedeki tüketiciler, rahatlıklarına önem verdikleri için
alışveriş merkezinin geniş ve konforlu olmasına hatta alıveriş merkezinde dinlenmek
için rahat koltukların bulunmasına dikkat etmektedirler. Alışveriş merkezi yöneticileri
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rahat tüketicileri elde etmek için öncelikle fiziki olanaklarını iyileştirmelidir. Rahat
tüketiciler için aynı zamanda alışveriş merkezinin eğlence imkânlarına sahip olması
da önemli bir kriterdir. Bu nedenle, alışveriş merkezi yöneticilerinin, fiziki olanakları
içinde eğlence ve gösteri alanlarının da bulunmasını sağlamaları gerekmektedir.
Rahat tüketicilerden oluşan üçüncü küme 2000TL ve altı gelir seviyesine sahip bekar
tüketicileri içermektedir. Bu kümedeki tüketiciler iki haftada bir alışveriş merkezine
gitmekte ve alışveriş merkezinde ortalama 51TL-100TL para harcamaktadırlar. Rahat
tüketiciler alışveriş merkezine en az sıklıkta giden tüketiciler olmalarının yanı sıra
alışveriş merkezinde diğer tüketici grupları ile aynı oranda para harcamaktadırlar. Bu
veri göz önüne alındığında alışveriş merkezi yöneticilerine rahat tüketicilerin alışveriş
merkezlerine daha sık gelmelerini sağlamaları için bu tüketicilere özel eğlence ve
gösteri faaliyetleri düzenlemeleri önerilebilir.
ARAŞTIRMANIN KATKILARI
Tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle
gruplandırılmasına ve bu grupların tanımlanmasına yönelik olarak yapılan bu çalışma
gerek teoriye gerek uygulamacılara birçok katkı sağlamaktadır.
Hızla büyüyen pazar olan alışveriş merkezlerinin çekiciliklerinin boyutlarını
belirlemek ve tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarını
incelemek, perakendeciler için tüketicileri daha iyi anlamayı ve onlara uygun
pazarlama stratejilerini geliştirmeyi sağlamaktadır. Ayrıca, tüketicilerin alışveriş
merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle bölümlendirilmesi perakendecilerin
faaliyetlerini etkili bir şekilde yürütmelerinde, hedef pazar seçimlerinde,
konumlandırma ve pazarlama stratejilerinde yol gösterici olacaktır.
Çalışmanın, Türk perakendecilik sektöründe alışveriş merkezlerinin
çekiciliğini inceleyen çalışma olması bakımından teoriye yeni bir bakış açısı
sağladığına ve gelecekte yapılacak olan akademik çalışmalar için yol gösterici
olacağına inanılmaktadır.
GELECEKTE YAPILACAK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarının
belirlenmesine, tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algıları itibariyle
kümelenmesine ve bu kümelerin tanımlanmasına yönelik çalışmada yaş ortalaması
düşük olan öğrenciler ele alınmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı yaş ve
meslek gruplarından tüketicilerin ele alınması farklı sonuçlar doğuracaktır.
Bunun yanı sıra, tüketicilerin alışveriş merkezlerine ilişkin algıları zaman
içinde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, gelecekte yapılan çalışmanın tekrarlanması
tüketicilerin alışveriş merkezlerinin çekiciliğine ilişkin algılarında ve tüketici
bölümlerinde gerçekleşen değişimlerin belirlenmesi bakımından faydalı olacaktır.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin alışveriş merkezi tercihlerinde mağaza
atmosferinin farklı özelliklerini ne derece önemli buldukları ve bu özelliklerin algılanan
önem

derecelerinin

demografik

özelliklere

göre

farklılaşıp

farklılaşmadığını

belirlemektir. Bu çerçevede bir saha araştırması gerçekleştirilmiş ve Konya il
merkezindeki büyük ölçekli bir alışveriş merkezini ziyaret eden 800 tüketiciden
yüzyüze anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Temel bileşenler analizi sonucunda,
tüketicilerin alışveriş merkezi tercihinde etkisi olan sekiz farklı mağaza atmosferi
özelliği belirlenmiştir. Yapılan karşılaştırmalarda, mağaza atmosferini oluşturan bu
özelliklere verilen önem açısından farklı demografik özelliklere sahip cevaplayıcılar
arasında bazı anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. Bu bulgular temelinde,
uygulamacılara ve akademisyenlere yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alışveriş merkezi, Mağaza Atmosferi, Hizmet Kalitesi,
Müşteri Memnuniyeti
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ABSTRACT
This study aims to identify the perceived importance levels of various mall
attributes and their possible associations with consumer demographics.For those
purposes, a field research is conducted at a big shopping mall located in Konya. Data
is collected from 800 respondents contacted by a mall intercept survey. Principal
Components Analysis points out to a total of eight major mall attributes that are
perceived as important by the respondents. Comparing means by t test and ANOVA
revealed some significant differences between the perceived importance levels of
different attributes regarding the demographics of the respondents. Theoretical and
managerial implications are also presented.
Keywords: Shopping Center, Mall Atmosphere, Service Quality, Customer
Satisfaction
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GİRİŞ
Alışveriş merkezleri (AVM) insanlık tarihinde organize toplum yaşantısının
oluşması ile birlikte çeşitli biçim ve türlerde kendiliğinden ortaya çıkmış, yaşamın
ayrılmaz bir parçası olmuştur. Eski Yunan’da Agoralar, Osmanlı’da Kapalıçarşı
şeklindeki bu yapılar tarih boyunca yollarda, açık havada başlayarak gelişmiş, II.
Dünya Savaşı sonrasında modernleşmeye başlamış ve tüketicilerin gereksinimlerini
giderdikçe dinamik bir yapı içinde gelişerek bugünkü görünümünü almıştır (Alkibay
vd., 2007). AVMlerin gelişmesinde, özellikle son yıllarda dünyada ve Türkiye’de hızlı
bir gelişim içinde olan perakende sektörü de önemli bir etkiye sahiptir. AVMlerin
sayıca artışı, güçlü ve çok yönlü rekabeti de beraberinde getirmiştir. Bu sebeple,
AVM yöneticileri müşterilerin beklenti ve isteklerini karşılamak, farklılık yaratıp,
tüketicileri bu merkezlere çekmek ve özgün bir mağaza atmosferi oluşturup
müşterileri AVMye bağlamak için yeni stratejiler geliştirmeye çalışmaktadırlar.
Günümüz modern

tüketicisi

alışverişin

sıkıcı

bir

faaliyet

olmaktan

çıkarılmasını arzu etmektedir. Tüketiciler farklı yaşam tarzlarını eş zamanlı olarak
yaşamak istemektedir (Scheleglemilch ve Sinkovics, 1998). Alışveriş olayını sadece
bir satın alma faaliyeti değil, eğlence ve hoş vakit geçirme imkânı sunan bir sosyal
faaliyet olarak görmektedir. AVMler sadece geniş pazaryerleri olarak değil, aynı
zamanda sosyalleşmek, vakit geçirmek, eğlenmek gibi unsurları bir arada sunan
mekânlar oldukları için tercih edilmekte, mevsimlere bağlı faktörlerin önemini ortadan
kaldırarak güvenli ve rahat alışveriş ortamı oluşturmaktadırlar. Tüketicileri AVMlere
çeken sebepler arasında; bir kerede toplu alışveriş yapma imkânı, satılan ürünlerde
zengin çeşit ve kalitenin beraber sunulması, geniş çalışma saatleri, otopark
alanlarının, sinema ve oyun salonlarının, çocuk oyun alanlarının, sosyal ve kültürel
aktivitelerin yer alması, rahatsız edici etkenlerden uzak, ferah bir atmosferde vakit
geçirme olanağı sağlaması gibi özellikler yer almaktadır (Alkibay vd., 2007). AVMler
arasındaki rekabetin hızlı bir şekilde artması, yöneticileri pastadan daha fazla pay
almak için müşteri hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya itmekte, farklı pazarlama
yöntemleri geliştirerek yeni strateji ve öneriler ile kendilerine çekmek için çalışmaya
zorlamaktadır.
Bu çalışmada, tüketicilerin AVM mağaza atmosferini oluşturan çeşitli
özelliklere ne derece önem verdiklerinin belirlenmesi ve söz konusu mağaza
atmosferi özelliklerinin farklı demografik özelliklere sahip tüketiciler açısından önem
dereceleri arasında bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla
önce konu ile ilgili bir literatür taraması gerçekleştirilmiş, daha sonra da Konya ilindeki
büyük ölçekli bir alışveriş ve eğlence merkezi müşterileri üzerinde bir uygulama
yapılmıştır.
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
Alışveriş merkezleri 21. yüzyıl tüketicisinin her tür gereksinimini karşılamayı
amaçlayan çağdaş, dinamik ve canlı yaşam merkezleri olup cadde mağazalarına
göre daha güvenli, yayalaştırılmış alışveriş alanları olarak ailelere hitap edecek
şekilde ortaya çıkmış tek bir plan altında bir araya getirilmiş yan yana dizili çeşitli
perakendeci mağazaların oluşturduğu kompleks yapılardır (Tek, 1999). Bu yapıların
ana hedefi, AVMne azami düzeyde müşteri çekerek, merkez bünyesindeki müşteri
trafiğini

arttırmaktır.

Alışveriş

merkezleri

perakendeciler

için,

tek

başlarına

kuramayacakları fiziksel ortamı oluşturmakta ve sürekli müşteri trafiği yaratmaktadır.
Tüketiciler için ise bir kerede toplu alışveriş olanağı, merkez içindeki sosyal ve
kültürel etkinliklerden faydalanma, uzun çalışma saatleri sayesinde hafta sonu ve
akşam saatlerinde alışveriş yapma gibi faydalar sunmaktadır (Alkibay vd., 2007).
Alışveriş merkezleri, tüketicinin tüm ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını da ailesiyle birlikte ve tek bir noktada karşılayabildiği modern yaşam tarzı
sunmayı amaçlamaktadır (Tek, 1999).
Modern alışveriş merkezleri ABD’de ortaya çıkıp gelişmiş, ardından diğer
kıtalara ve ülkelere yayılmıştır. Bugünkü anlamda organize alışverişlerinin öncüsü
1931 yılında ABD’de açılan Highland Park Shopping Village’dır. II. Dünya
Savaşından sonra ABD’deki alışveriş merkezlerinin sayısında büyük bir artış
görülmüştür. Bu gelişmeler ABD ile sınırlı kalmamış, Kanada, Avrupa, Japonya ve
Rusya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde zaman içinde büyük organize
alışveriş merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Türkiye’de açılan ilk AVM 1988 yılında
faaliyete geçen İstanbul’daki Galleria’dır. Bu AVM Türkiye için yeni bir açılım
sağlamış ve benzerleri ilk on yıl içinde artarak Türk tüketicisiyle farklı şehirlerde
buluşma imkânı bulmuştur. Amerika’daki alışveriş merkezleri çok sayıda büyük
mağaza içerirken, Türkiye’deki örneklerinde daha düşük alım gücünün işareti olarak
hipermarket ve süpermarketler daha yaygındır (Güzel, 2006). 1996 yılında Gümrük
Birliği’nin işlemeye başlamasının ardından hem alışveriş merkezlerinin sayıları
artmış, hem de daha küçük kentlere ve ülke geneline yayılmışlardır. Türkiye’de 2011
yılında faaliyet halinde 285, inşaat ve proje halinde 104 AVM hizmet sektöründe yer
almaktadır. Bu rakam 2013 yılına gelindiğinde 400’ü bulmuş olacaktır (AVM
Gazetesi, Eylül, 2011). Alışveriş merkezlerinin de içinde yer aldığı perakende sektörü
Türkiye’de, enerji, eğitim ve sağlıktan sonra, dördüncü büyük sektör olarak
değerlendirilmektedir.
Alışveriş merkezlerinin gelişip yaygınlaşmasında etkili olan pek çok faktör
bulunmaktadır. Bunlar arasında nüfus artışı sonucunda insanların şehirlere göç
etmesi, şehir merkezlerinin etrafındaki banliyölere yayılması, otomobil sayısındaki
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artış, otoyollar ve çevreyollarının yapılması, kadının çalışma hayatına daha çok
katılması ve tüketicilerin yaşam tarzlarındaki değişiklikler başta gelmektedir.
Günümüz insanları yoğun çalışma temposu içinde alıverişe az zaman ayırmakta ve
toplu alışveriş yaparak, bir kerede gereksinimlerini gidermeyi istemektedir. Toplu
alışveriş yapmak, zamandan tasarruf sağlayarak kişilere daha çok boş zaman
yaratmaktadır (Alkibay vd. 2007). Sosyal yaşamda kültürel gelişmeler ile ekonomik
yaşamda artan gelir ve zamanın etkin kullanımı gibi faktörler tüketim alışkanlıklarını
değiştirmiştir. Temiz mekânlarda, iklim koşullarından etkilenmeden, güvenli, tüketici
haklarını gözeten kurallar içinde alışveriş olanağı sunarak, alışverişi zaman kaybı
olmaktan çıkartan sinema, konser, imza günü, konferans gibi etkinlikler ve bowling,
buz pateni gibi sportif faaliyetler ile eğlenceli hale getiren alışveriş merkezleri,
günümüzde sosyal buluşma yerleri haline gelmektedir (Ekinci vd., 1999).
Alışveriş merkezlerinin sayıca artışı yoğun rekabeti de beraberinde
getirmektedir.

AVMnin

dış

görünümünden

iç

düzenlemesine,

kokusundan,

çalışanlarına, otopark ve eğlence olanaklarına kadar birçok faktörün bileşiminden
oluşan fiziki ve duygusal şartlar müşterilerin mağaza tercihi ve satın alma
kararlarında etkili olmaktadır. Bu sebeple, AVM yöneticileri müşterilerin beklenti ve
isteklerini karşılamak, farklılık yaratıp, tüketicileri merkezlere bağlamak özgün bir
mağaza atmosferi oluşturup müşterileri çekmek için çalışmaktadır. Bir sonraki
bölümde mağaza atmosferi kavramı ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
MAĞAZA ATMOSFERİ
Günümüzde, perakendecilerin sürdürülebilir rekabet avantajı yakalayabilmeleri için olumlu bir mağaza imajı oluşturarak müşteri tercihlerini etkilemeleri ve
böylece rakiplerinden farklılaşmaları zorunluluk haline gelmiştir. Tüketicileri AVMne
çeken ve bu merkezlere sadık müşteriler haline getiren başlıca sebepler arasında
alışveriş merkezlerinin atmosferi, satılan ürünlerin kalitesi,

uygun fiyatlar, satış

elemanlarının sunduğu hizmetler, uygun konum ve kolay ulaşılabilirlik, uygun
yerleşim düzeni, çok çeşitli mağaza ve markaların bulunması, otopark olanakları,
sosyal etkinlikler ve eğlence olanakları ile modern ve ferah bir alışveriş deneyimi
sunması yer almaktadır (Arslan ve Bakır, 2010). Perakendeci mağazalar, sade bir
satış alanı olmanın ötesinde, müşterilere mal ve hizmetler ile birlikte deneyimlerin de
pazarlandığı bir alan haline dönüştükçe, rekabet avantajı kazanmaları ve sadık
müşteriler elde etmeleri kolaylaşmaktadır (Davies ve Ward, 2011). Müşterilerin
mağazayı nasıl algıladıkları, perakendeci mağaza imajı olarak tanımlanmaktadır
(Berman ve Evans, 2007).

Mağaza atmosferi; tüketici davranışlarını etkilemek ve

mağaza imajı oluşumuna katkıda bulunmak amacı ile mağazada tasarımlanan tüm
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fiziksel ve duygusal etki mekanizmalarının birleşimidir (Kotler, 1973). Mağaza
atmosferi kavramı içinde mağazanın mimari yapısı, giriş, otopark, koridorlar, katlar
arası ulaşım, dinlenme alanları, oyun ve eğlence alanları, güvenlik, temizlik,
ışıklandırma, ısı ve havalandırma, kalabalık, koku, müzik, mağaza çalışanları ve
diğer hizmetleri kapsayan pek çok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların her birinin
müşterilerin mağaza tercihi ve bağlılığı üzerinde etkileri vardır. Mağaza imajının bir
unsuru olan mağaza atmosferinin müşteriler tarafından olumlu olarak algılanması,
tekrar satın almaları arttırarak mağaza sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.
Mağazada yaratılan iyi bir atmosfer, müşterilerin mağaza içinde kendilerini farklı
hissetmelerini ve alışveriş deneyiminden tatmin olmalarını sağlamaktadır. Plansız
satın almaların miktarını ve mağazada geçirilen süreyi de arttıran mağaza atmosferi,
aynı zamanda müşterilerin gelecekte o mağazadan alışveriş yapıp yapmayacakları
ile ilgili kararlar üzerinde de etkili olmaktadır (Berman ve Evans, 2007). Müşteriler
tarafından hoş olarak değerlendirilen bir mağaza atmosferinin, müşterilerin alışveriş
deneyiminden duydukları hazzı ve mağazada geçirdikleri zamanı arttırıcı etkisi
olduğu bulunmuştur (Turley, 2000). Özetle, mağaza atmosferi, açık ya da üstü örtülü
bir şekilde marka kimliğine ve perakendeci mağaza imajına katkıda bulunarak
müşteriler ile iletişimi kolaylaştırmakta, fark yaratmakta ve tüketici davranışlarını
etkilemektedir (Hyllegard, 2006). Beş duyuya başarılı bir şekilde hitap edebilen bir
mağaza atmosferi ile marka ve mağaza imajını güçlendirerek müşterinin mağaza
tercihini etkilemek ve müşteri sadakati elde etmek kolaylaşmaktadır. Bunu
yapabilmek için ise öncelikle müşterilerin farklı mağaza atmosferi bileşenlerini ne
şekilde değerlendirdikleri, bunlara ne derece önem verdikleri gibi soruların
cevaplanması gerekmektedir. Bu araştırma, mağaza atmosferiyle ilgili bu sorulara
kısmen de olsa cevap bulabilmek için gerçekleştirilmiştir.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Bu araştırmada cevap aranan soru, tüketicilerin AVM tercihlerinde mağaza
atmosferini oluşturan farklı bileşenleri ne derece önemli buldukları ve bu bileşenlerin
algılanan önem derecelerinin yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir
düzeyi gibi demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığıdır. Tüketicilerin pek
çok davranışını etkileyen demografik özelliklerin, mağaza atmosferini oluşturan
unsurlara ilişkin değerlendirmelerini de etkileyebileceği düşünülmektedir. Bu
çerçevede aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
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H1: Tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine verdikleri önem cinsiyetlerine
göre değişmektedir.
H2: Tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine verdikleri önem medeni
durumlarına göre değişmektedir
H3: Tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine verdikleri önem yaş
gruplarına göre değişmektedir.
H4: Tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine verdikleri önem eğitim
düzeylerine göre değişmektedir
H5: Tüketicilerin mağaza atmosferi özelliklerine verdikleri önem gelir
düzeylerine göre değişmektedir
Bu hipotezleri test etmek ve araştırmanın problemine cevap bulabilmek için,
Konya il merkezindeki büyük ölçekli bir alışveriş ve eğlence merkezini ziyaret eden
tüketiciler

üzerinde bir

saha araştırması

gerçekleştirilmiştir.

Anket

yöntemi

kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen
800

kişilik

bir

cevaplayıcı

kitlesinden

veri

toplanmıştır.

Anket

formunda

cevaplayıcıların demografik özelliklerini ölçmeye yönelik soruların yanında, söz
konusu AVM tercih etmede etkili olabilecek mağaza atmosferine ilişkin çeşitli sorulara
yer

verilmiştir.

Mağaza

atmosferine

ilişkin

sorular

üzerinde

faktör

analizi

gerçekleştirilerek, temel bileşenler ortaya çıkarılmıştır. Belirlenen bu temel bileşenler
açısından cevaplayıcıların demografik özelliklerine bağlı olarak anlamlı farklılıklar
olup olmadığını görebilmek için t testi, varyans analizleri ve post-hoc testler
gerçekleştirilmiştir.
VERİLERİN ANALİZİ
Veri analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Hipotez testleri için %95 güven
aralığında anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edilerek, varyans analizleri ve planlı
karşılaştırmalar yapılmıştır. Şubat-Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilen saha
araştırmasına 800 kişi katılmıştır. Cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin
frekans ve yüzdelik dağılımlar Tablo 1 de görülmektedir. Cevaplayıcıların %60,9’u
erkektir; %58’i 21–29 yaş aralığındadır; %72’si bekârdır. Cevaplayıcıların %31,2’sinin
aylık ortalama geliri 700 TL ve aşağısındadır. Cevaplayıcıların %58,5’i önlisans veya
lisans, %23,4’ü ise lise mezunudur. Cevaplayıcıların yarıya yakını
öğrencidir.

(%48,1)
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Tablo 1: Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
YAŞ

F

CİNSİYET

F

20 ve altı

174

21,8

Kadın

313

39,1

21 – 29

465

58,1

Erkek

487

60,9

30 – 39

108

13,5

Toplam

800

100

40 – 49

27

3,4

50 – 59

19

2,4

MESLEK

7

0,9

Memur / İsçi

107

800

100

Şirket sahibi

58

7,2

Serbest meslek

90

11,2

%

Emekli

14

1,8

37

4,6

60 ve üstü
Toplam

MEDENİ DURUM

%

F

F

%

%
13,4

Evli

198

24,8

Ev hanımı

Bekâr

578

72,2

Öğrenci

385

48,1

Diğer

24

3

Diğer

109

13,6

800

100

Toplam

799

99,9

Toplam

EĞİTİM DÜZEYİ

F

%

AYLIK GELİR

F

%

Okuryazar değil

6

0,8

700 TL ve altı

250

31,2

Diplomasız Okuryazar

1

0,1

701 – 999 TL

98

12,2

51

6,4

1000 – 1499 TL

156

19,5

Lise

187

23,4

1500 – 1999 TL

100

12,5

MYO / Üniversite

468

58,5

2000 TL ve üzeri

172

21,5

87

10,9

Cevapsız

24

3

800

100

Toplam

800

100

İlköğretim

Yüksek Lisans / Doktora
Toplam

Mağaza Atmosferinin Temel Bileşenleri
İlgili literatür incelendikten sonra (Brunner ve Mason, 1968; İbicioğlu, 2005;
Michon vd., 2005; Akgün, 2010; Jackson vd., 2011; Khare, 2011; Massicotte vd.,
2011) mağaza atmosferine ilişkin 42 adet unsur belirlenmiş ve cevaplayıcılara bu
unsurların kendileri için ne derece önemli olduğu sorulmuştur. Cevaplar 5 aralıklı
Likert tipi bir ölçekle alınmıştır (1= Hiç Önemli Değil; 5= Çok Önemli). Bu sorulara
verilen yanıtlar üzerinde temel bileşenler analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan temel
bileşenler analizi sonucunda (KMO=0,942; Bartlett p<0,001) toplam varyansın
%64,74’ünü açıklayan sekiz faktör ortaya çıkmıştır. Birden fazla faktöre yüklenen ve
faktör yükü 0,45’in altında kalan 8 soru ölçekten çıkarılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği için
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her bir faktörün Cronbach  katsayısı hesaplanmıştır. Tablo 2’de temel bileşenler
analizi ve güvenilirlik analizi sonuçları görülmektedir.
Tablo 2: Mağaza Atmosferi Temel Bileşenler Analizi Sonuçları
Faktör Adı

Ürün ve
Mağaza
Çeşitliliği
(M=3,90)

Geniş ve

Sorular

(M=3,97)

Açıklanan

Yükü

Varyans

Çok sayıda ve çeşitte markanın olması

0,798

Mağaza karması

0,760

Sattığı ürün çeşitliliği

0,742

Kafe ve restoranların çeşitliliği

0,621

Eğlence yerlerinin olması

0,520

Koridorların genişliği

0,731

AVMnin genişliği

0,717

Ferah Fiziksel Doğru şekilde aydınlatılması
Alan

Faktör

0,648

Katlar arası ulaşım

0,611

Girişin iyi aydınlatılması

0,564

Geniş ve kolay görülen bir girişin olması

0,505

Marketin kasa sayısının uygun olması

0,786

Süpermarket Marketin sunduğu avantajlar
Marketin reyon aralıkları

0,709

(M=4,06)

İade ve değişimlerdeki yaklaşımı

0,553

Bünyesinde marketin olması

0,531

Merkezin WC temizliği

0,707

Merkezin temiz olması

0,699

Fastfood alanının temizliği

0,672

Aile ile gelebilme

0,620

Müşteri servisi imkânları

0,691

AVMde çalan müzik

0,630

Temizlik ve
Hijyen
(M=4,13)

Sosyal
Olanaklar

Engelli araçlarının bulunması

0,555

(M=3,62)

Çocuk oyun alan imkânı

0,511

Sunduğu otopark imkânı

0,456

AVMnin genel kokusu

0,753

Havalandırma sistemi

0,701

Mağazaların Kokusu

0,581

Mevsim şartlarına göre ısının ayarlanması

0,498

Isıtma
Havalandırma
(M=3,81)

,854
%10,05
5 soru

,850
%9,51
6 soru

0,709

İmkânları



%9,10

,839

5 soru

,811
%8,79
4 soru

,718
%8,69
5 soru

,791
%8,69
4 soru
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Faktör Adı

Sorular

Ulaşılabilirlik Şehre yakınlığı

Faktör

Açıklanan

Yükü

Varyans

0,716

%6,02


,610

(M=4,30)

Kolay bulunabilmesi

0,657

2 soru

Personelin

Personelin yaklaşımı

0,657

,843

Nitelikleri

Personelin temizliği

0,635

(M=3,97)

Personelin bilgi sahibi olması

0,657
Toplam

%5,87
3 soru
% 64,74

,95
34 soru

Cevaplayıcıların her bir alt özelliğe bağlı sorulara verdiği yanıtların aritmetik
ortalamaları alınarak, söz konusu özelliğin önem derecesi hesaplanmıştır. Buna göre,
en önemli üç mağaza atmosferi özelliği sırasıyla: “ulaşılabilirlik” (4,30), “temizlik ve
hijyen” (4,13), “geniş ve ferah fiziksel alan” (4,06) olarak belirlenmiştir. En az önem
verilen özellikler ise “sosyal olanaklar” (3,62) ve “ısıtma havalandırma (3,81) olarak
belirlenmiştir.
Hipotezlerin Test Edilmesi
Bu bölümde, demografik özellikleri açısından farklı cevaplayıcıların, mağaza
atmosferi alt bileşenlerine verdikleri önemin birbirlerine göre farklı olup olmadığına
görmeye yönelik hipotezleri test etmek için t testi, varyans analizi ve post-hoc testler
gerçekleştirilmiştir. Tablo 3’te, cevaplayıcıların cinsiyetine göre mağaza atmosferi
bileşenlerine verdikleri önem derecelerinin aritmetik ortalamaları ve bu ortalamalar
arasında anlamlı farklar olup olmadığını görmeye yönelik t testi sonuçları
görülmektedir.
Tablo 3.Cinsiyete Göre Mağaza Atmosferi Bileşenleri

Mağaza Atmosferi Bileşeni

Cinsiyet

t

p

3,90

0,000

0,999

3,92

2,299

0,022

4,13

4,02

2,035

0,042

Temizlik ve Hijyen

4,17

4,10

1,228

0,220

Sosyal İmkânlar

3,67

3,58

1,448

0,148

Isıtma Havalandırma

3,87

3,78

1,485

0,138

Kolay Ulaşılabilirlik

4,39

4,25

2,404

0,016

Personelin Nitelikleri

4,02

3,94

1,219

0,223

Kadın

Erkek

Ürün ve Mağaza Çeşitliliği

3,90

Süpermarket İmkânları

4,06

Geniş ve Ferah Fiziksel Alan
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Kadın cevaplayıcıların süpermarket imkânları, geniş ve ferah fiziksel alan ve
kolay ulaşılabilirlik özelliklerine verdikleri önem dereceleri erkek cevaplayıcılara göre
anlamlı bir şekilde yüksektir (p<0,05). Bu sonuçlara göre araştırmanın birinci hipotezi
(H1) sadece üç bileşen için doğrulanmıştır.
Tablo 4’te, cevaplayıcıların medeni durumlarına göre mağaza atmosferi
bileşenlerine verdikleri önem derecelerinin aritmetik ortalamaları ve bu ortalamalar
arasında anlamlı farklar olup olmadığını görmeye yönelik t testi sonuçları
görülmektedir. Evli cevaplayıcıların geniş ve ferah fiziksel alan özelliğine verdikleri
önem dereceleri bekâr cevaplayıcılara göre anlamlı bir şekilde yüksektir (p<0,05). Bu
sonuçlara göre araştırmanın ikinci hipotezi (H2) sadece geniş ve ferah fiziksel alan
bileşeni için doğrulanmıştır.
Tablo 4. Medeni Durum ve Mağaza Atmosferi Bileşenleri

Mağaza Atmosferi Bileşeni

Medeni Durum

t

p

3,88

1,555

0,120

4,04

3,96

1,236

0,217

4,18

4,03

2,349

0,019

Temizlik ve Hijyen

4,19

4,12

1,164

0,245

Sosyal İmkânlar

3,67

3,61

0,931

0,352

Isıtma Havalandırma

3,89

3,79

1,397

0,163

Kolay Ulaşılabilirlik

4,36

4,29

1,199

0,231

Personelin Nitelikleri

4,06

3,95

1,588

0,113

Evli

Bekâr

Ürün ve Mağaza Çeşitliliği

4,00

Süpermarket İmkânları
Geniş ve Ferah Fiziksel Alan

Tablo 5’te, cevaplayıcıların yaş gruplarına göre mağaza atmosferi
bileşenlerine verdikleri önem derecelerinin aritmetik ortalamaları ve t testi sonuçları
görülmektedir. Analiz kolaylığı açısından 30 yaş ve üzerindeki cevaplayıcılar tek bir
grupta toplanmıştır. 21–29 yaş grubundaki cevaplayıcıların temizlik ve hijyen
özelliğine verdikleri önem dereceleri diğer cevaplayıcılara göre anlamlı bir şekilde
düşüktür (p<0,05). 21 yaş ve aşağısı grubundaki cevaplayıcıların kolay ulaşılabilirlik
özelliğine verdikleri önem dereceleri diğer cevaplayıcılara göre anlamlı bir şekilde
düşüktür (p<0,05). Bu sonuçlara göre araştırmanın üçüncü hipotezi (H3) sadece iki
bileşen için doğrulanmıştır.
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Tablo 5. Yaş Grubuna Göre Mağaza Atmosferi Bileşenleri

Yaş Grubu
Mağaza Atmosferi Bileşeni

20 ve
Aşağısı

21 – 29
Arası

30 ve
Üzeri

F

p

Ürün ve Mağaza Çeşitliliği

3,95

3,85

3,99

1,680

0,187

Süpermarket İmkânları

3,90

3,98

4,04

1,291

0,276

Geniş ve Ferah Fiziksel Alan

4,10

4,02

4,13

1,535

0,216

Temizlik ve Hijyen

4,22

4,06

4,23

3,828

0,022

Sosyal İmkânlar

3,64

3,59

3,67

0,516

0,597

Isıtma Havalandırma

3,85

3,77

3,91

1,784

0,169

Kolay Ulaşılabilirlik

4,18

4,34

4,36

3,069

0,047

Personelin Nitelikleri

4,00

3,92

4,09

2,248

0,106

Tablo 6’da, cevaplayıcıların eğitim düzeylerine göre mağaza atmosferi
bileşenlerine verdikleri önem derecelerinin aritmetik ortalamaları ve bu ortalamalar
arasında anlamlı farklar olup olmadığını görmeye yönelik t testi sonuçları
görülmektedir. Analiz kolaylığı açısından düşük (okuryazar değil+okuryazar+ilkokul),
orta (lise), yüksek (MYO+Lisans, Yüksek Lisans+Doktora) şeklinde üç grup
oluşturulmuştur. Temizlik ve hijyen ile kolay ulaşılabilirlik özellikleri verilen önem
açısından farklı eğitim düzeyindeki cevaplayıcılar arasında anlamlı bir farklılık yoktur.
Diğer tüm mağaza atmosferi özellikleri açısından cevaplayıcıların eğitim düzeyine
göre anlamlı farklılıklar vardır (p<0,05). Bu sonuçlara göre araştırmanın üçüncü
hipotezi (H4) iki tanesi dışındaki tüm bileşenler için doğrulanmıştır.
Tablo 6. Eğitim Düzeyine Göre Mağaza Atmosferi Bileşenleri

Mağaza Atmosferi Bileşeni

Eğitim Düzeyi

F

p

3,81

8,901

0,000

3,92

2,999

0,050

4,24

3,97 11,380

0,000

4,23

4,09

2,765

0,064

3,95

3,78

3,53 10,629

0,000

Isıtma Havalandırma

4,26

3,93

3,73 12,585

0,000

Kolay Ulaşılabilirlik

4,30

4,37

4,28

0,758

0,469

Personelin Nitelikleri

4,14

4,09

3,91

3,992

0,019

Düşük

Orta

Yüksek

Ürün ve Mağaza Çeşitliliği

4,10

4,10

Süpermarket İmkânları

4,10

4,08

Geniş ve Ferah Fiziksel Alan

4,29

Temizlik ve Hijyen

4,22

Sosyal İmkânlar
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Tablo 7’de, cevaplayıcıların gelir düzeylerine göre mağaza atmosferi
bileşenlerine verdikleri önem derecelerinin aritmetik ortalamaları ve bu ortalamalar
arasında anlamlı farklar olup olmadığını görmeye yönelik t testi sonuçları
görülmektedir.
Tablo 7. Gelir Düzeyine Göre Mağaza Atmosferi Bileşenleri

Mağaza Atmosferi Bileşeni

Gelir Düzeyi

F

p

3,74

5,601

0,004

4,02

3,88

1,657

0,191

4,10

3,98

1,399

0,247

4,17

4,15

4,05

1,269

0,282

3,57

3,68

3,61

1,153

0,316

Isıtma Havalandırma

3,77

3,85

3,81

0,526

0,591

Kolay Ulaşılabilirlik

4,22

4,35

4,32

2,203

0,111

Personelin Nitelikleri

3,92

4,05

3,91

2,408

0,091

Düşük

Orta

Yüksek

Ürün ve Mağaza Çeşitliliği

3,90

4,01

Süpermarket İmkânları

3,97

Geniş ve Ferah Fiziksel Alan

4,05

Temizlik ve Hijyen
Sosyal İmkânlar

Analiz kolaylığı açısından düşük (0–999 TL/ay), orta (1000–1999 TL/ay) ve
yüksek (2000 TL/ay ve üzeri) şeklinde üç gelir grubu oluşturulmuştur. Orta gelir
grubundaki cevaplayıcıların ürün ve mağaza çeşitliliği özelliğine verdikleri önem
dereceleri, yüksek gelir grubundaki cevaplayıcılara göre anlamlı bir şekilde yüksektir
(p<0,05). Bu sonuçlara göre araştırmanın beşinci hipotezi (H5) sadece ürün ve
mağaza çeşitliliği bileşeni için doğrulanmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin, AVM mağaza
atmosferi özelliklerine verdikleri önem dereceleri arasında farklılıklar olup olmadığı
incelenmiştir. Büyük bir AVMni ziyaret eden tüketiciler üzerinde gerçekleştirilen bir
saha araştırmasıyla araştırma sorularına cevap aranmıştır. Temel bileşenler analizi
sonucunda, tüketicilerin AVM tercihinde etkisi olan sekiz farklı mağaza atmosferi
özelliği belirlenmiştir. Bu özellikler, ürün ve mağaza çeşitliliği, süper market imkanları,
geniş ve ferah fiziksel alan, temizlik ve hijyen, oyun ve eğlence imkanları, ısıtma ve
havalandırma, kolay ulaşılabilirlik ve personelin nitelikleri olarak tanımlanmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, mağaza atmosferini oluşturan çeşitli özelliklere verilen
önem dereceleri açısından farklı demografik özelliklere sahip cevaplayıcılar arasında
bazı anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır.
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Genele bakıldığında, cevaplayıcıların en fazla önem atfettikleri mağaza
atmosferi özellikleri ulaşılabilirlik,

temizlik ve hijyen, geniş ve ferah fiziksel alan

olarak belirlenmiştir. En az önem verilen özellikler ise sosyal olanaklar ve ısıtma
havalandırma olarak saptanmıştır. Kadın cevaplayıcılar, süpermarket imkânları, geniş
ve ferah fiziksel alan ve kolay ulaşılabilirlik özelliklerine, erkek cevaplayıcılara göre
daha fazla önem vermektedirler. Evli cevaplayıcıların geniş ve ferah fiziksel alan
özelliğine verdikleri önem dereceleri, bekâr cevaplayıcılara göre daha yüksektir. 21–
29 yaş grubundaki cevaplayıcılar, temizlik ve hijyen özelliğine diğer cevaplayıcılardan
daha az önem vermektedirler. 21 yaş ve altındaki cevaplayıcılar, kolay ulaşılabilirlik
özelliğine diğer yaş gruplarındakilerden daha az önem vermektedirler. Eğitim düzeyi
yükseldikçe, cevaplayıcıların mağaza atmosferi bileşenlerine verdikleri önem
azalmaktadır. Orta gelir grubundaki cevaplayıcılar, ürün ve mağaza çeşitliliğine,
yüksek gelir grubundaki cevaplayıcılardan daha çok önem vermektedirler.
Bu bulgular, AVM mağaza atmosferini oluşturan farklı özelliklerin, tüketiciler
gözündeki önem derecelerinin farklı olduğunu göstermektedir. AVM yöneticilerinin,
daha etkili pazarlama stratejileri geliştirmek için bu hususu dikkate almaları
gerekmektedir. Benzer şekilde, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyine
bağlı

olarak

mağaza

atmosferi

bileşenlerine

verilen

önem

dereceleri

farklılaşmaktadır. AVM yönetiminin ve mağaza yöneticilerinin, öncelikli hedef müşteri
kitlesine bağlı olarak bazı uyarlamalar yapması yerinde olacaktır. Buna ilaveten,
mağaza yöneticilerinin, tüketicilerin demografik özellikleri yanında başka özelliklerini
de (yaşam tarzı, sosyal sınıf, AVMni ziyaret sıklığı, ziyaret nedenleri, harcama
miktarları vb.) göz önünde bulundurarak, farklı tüketici gruplara yönelik farklı
stratejiler

geliştirmeleri

gerekebilir.

İleride

yapılacak

benzer

araştırmalarda,

tüketicilerin demografik özelliklerinin yanında, yukarıda sayılan diğer özelliklerinin de
analiz edilmesi daha yararlı olacaktır. Bu çerçevede, farklı özelliklere sahip
tüketicilerin AVM mağaza atmosferine yönelik tutum ve davranışlarını anlamaya
yönelik daha ileri düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesinin hem konu ile ilgili
literatüre hem de AVM yöneticilerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI
Bu araştırmanın en önemli kısıtı, verinin belirli bir zaman diliminde, kolayda
örnekleme yöntemiyle ve tek bir AVMni ziyaret eden müşterilerden toplanmış
olmasıdır. Örneklemin büyük alışveriş merkezlerini ziyaret eden tüm tüketicileri temsil
etmesi mümkün değildir.
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ÖZET
Masumiyetin, saflığın ve iyi niyetin temsili olan “çocukluk” artık fethedilmesi
gereken yeni bir segment haline gelmiştir. Pazarlamacılar için bir segment haline
gelen çocuk ebeveynler açısından da farklı tanımlanmaya başlamıştır. Çocuk
yetiştirme doğal olandan çıkıp bilimle tanımlanan yeni bir alan haline gelmiştir.
Tüketici olarak çocuk kavramının ortaya çıkması ve pazarlama dünyasının odak
noktası olma sürecinde, çocukların yetişmesinde birinci düzeyde sorumluluğu olan
anne baba davranışlarının önemi yadsınamaz düzeydedir. Bu çalışmada; anne
babaların satın alma tercihleri, kimlerden etkilendikleri, iletişim mecraları ile olan ilişki
düzeylerinin çocukların satın alma davranışları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu
amaçla Sakarya ilinde resmi ve özel anaokullarına devam eden 436 çocuğun
ebeveyni üzerinde yapılan anket çalışması bulguları anne babanın günlük yaşam
alışkanlıkları ile çocukların alışkanlıklarında benzerlikler olduğunu, ebeveynlerin çizgi
film karakterleri gibi konulardaki farkındalıklarının çocuklarının alışkanlıkları üzerinde
belirgin etkisi olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüketici olarak çocuk, ebeveyn tutumları, satınalma
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PRESCHOOL CHILDREN (3-6 YEARS)
OF CONSUMER BEHAVIOUR TOWARDS
PARENTS ATTITUDE
ABSTRACT
The "childhood" which should be a sign of innocence, purity and goodwill,
now become a new market segment to be conquered. Child bearing becomes a new
scientific expedition. The purpose of this study is exploring buying preferences of
parents, agents of influence and effects of level of relationship with media over the
children’s’ purchasing behavior. A sample of 436 parents, whose children are
students in public and private kindergartens in the province of Sakarya is selected.
Findings indicate that there are similarities between daily habits of parents and
children whereas parents’ recognition of cartoon characters does not have significant
effect on children’s habits.
Keywords: Childhood, buying, parents’ attitudes
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GİRİŞ
İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaşam şartlarının değişimiyle birlikte
çocuk ve çocukluk kavramı da değişmiş başkalaşmıştır. Postman bu durumu;
“çocukluk romantik ve mistikleştirilen bir aydınlanma içinde tasarlanırken ve
bilmemek çocuğu, yaşamın ciddiyetinden ve gaddarlığından koruyarak masumiyet
içinde büyümesine olanak sağlarken, günümüzde elektronik medya, gizliliği ortadan
kaldırmaktadır. Rönesans'ın buluşu olan çocukluk, elektronik medya çağında yeniden
kaybolmuştur” şeklinde ifade etmektedir (Alver, 2004: 135).
Bir yandan çocukluğun yok oluşu yazılır ve tartışılırken diğer yandan “çocuk”
bir pazar segmenti olarak anılmaya başlanmıştır. Ürün ve hizmet üretenlerin
çocukların çok daha kolay etkilenebilir ve geleceğin müşterileri olduklarını görmesi,
bununla birlikte ebeveynlerin çocuklarını iletişim mecralarına teslim etmesi çocukların
masumiyetini gün geçtikçe yok etmektedir. Anne babalar çocukları üzerinde otorite
kurmakta zorlanmakta, zorlandıkça ürün satın alma ya da çocuklarını televizyona
emanet etme yoluna gitmektedirler. Bu kısır döngü şimdilerde teknoloji çağı ya da
milenyum çağı olarak adlandırılmaktadır.
Postman bu yeni çağı medya çağı olarak adlandırmaktadır. Medya, aile ve
çocuk ilişkisini eleştirel bir yaklaşımla ele alan Postman, “Medya çağının yeni
dünyasında yetişkinler, gençlerden daha fazla otoriteye sahip değildirler; çünkü
herkes aynı nesle aittir. Bu nedenle yetişkinlerin çocuklar üzerindeki otoritesi de
kaybolmaktadır. Bunun yanında çocuklar tüm sırları keşfettikleri için merakları da
kalmamıştır. Hayret etmek yalnızca çocuklarla yetişkinlerin dünyasının ayrı olduğu ve
çocukların sordukları sorularla yetişkinlerin dünyasına girmeye çalıştıkları kültürlerde
gözlenmektedir.

Televizyon,

çocukların

ve

yetişkinlerin

dünyalarını

birbirine

yaklaştırarak iç içe geçirdiğinde, sırların yarattığı merakı gidermekte ve böylece
"hayret etmek" de kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. (Alver, 2004: 135).
Postman teknolojiye olan bu körü körüne inancın teknolojik bir egemenlik
yarattığını, mekanikleşme aracılığı ile “homo oeconomicus” un en fazla karı
amaçladığını ve tamda bu nedenle insanların “tanrının çocukları” ya da “yurttaş”
olarak değil de “pazar faktörleri” ve “tüketici” olarak görüldüklerini öne sürmektedir.
Ürün ve hizmetleri tüketicilere ulaştıran pazarlamacılar bunu çoğu zaman reklam
faaliyetleri kullanarak yapmaktadırlar. Bu durumda reklamcılar için çocuğun ne ifade
ettiği önem arz etmektedir.
Reklamcılar için çocuk, duygusal bir etki uyandırmak ve tüketimi sevimli
kılmak suretiyle yetişkinlere ulaşabilmek için bir köprü, yetişkinlerin çocuk için
harcamalarında belirleyici ve kendine yönelik tüketim nesneleri için (kısmi harcama
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yetkisiyle tüketim biçimi ve marka tercihi bakımından) belirleyici rolde ekonomik bir
varlık anlamını taşır (Ertunç, 2011: 70).
Çocuğun ekonomik bir varlık olarak ele alınmasındaki en önemli etkenlerden
biri de nüfus içerisindeki rakamsal verilerdir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2011 yılı güncellenmiş rakamlarına göre ülkemizde, 0-4
yaş arası 6.199.824, 5-9 yaş arası 6.084.146 çocuk bulunmaktadır. Buradan
bakıldığında pazar, üreticiler ve dolayısıyla pazarlamacılar açısından oldukça cazip
bir hal almaktadır. Aile içi karar alma verilerine bakıldığında ise aile fertlerinin birlikte
karar verdikleri konuların başında %69,3 oran ile tatil ve eğlence gibi hizmet alımı ,
%57,3 oranla alışveriş gelmektedir.
Tablo 1. Aile İçi Karar Alma (Türkiye) (18 ve yukarı yaş)

Toplam

Erkek

Kadın

Aile Birlikte

Ev düzeninde

%
100,0

%
13,5

%
44,8

%
41,7

Alışveriş konularında

100,0

20,1

22,7

57,3

Komşularla ilişkilerde

100,0

15,7

21,0

63,2

Çocuklarla ilgili konularda

100,0

15,5

20,1

64,4

Ev seçiminde

100,0

29,1

17,2

53,8

Akrabalarla ilişkilerde

100,0

17,9

15,5

66,7

Tatil ve eğlence konusunda

100,0

18,6

12,1

69,3

Kaynak: TUİK, Aile Yapısı Araştırması ( 2006)

Araştırmanın Amacı
Özel bir tüketici grubu olarak çocuklar üretim, pazarlama ve reklam dünyası
tarafından odak noktası haline gelmiştir. Bu çalışmada özellikle 3-6 yaş grubu
çocukların satın alma davranışları üzerinde anne baba tutumları etkilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Bunun sebebi, 3-6 yaş grubu çocukların gelişimsel özellikleri nedeni ile
pazarlama ve reklam stratejileri karşısında en savunmasız grup olmasıdır.
Karşılaştıkları mesajları ancak iki boyutlu, gösterildiği gibi algılıyor olmaları, fantastik,
doğaüstü, sihirli, güçlü özelliklere sahip karakterler karşısında ilgilerinin çok yüksek
olması, soyut –somut kavramların halen tam olarak ayrışmadığı bu dönemde
çocuklar, anne-baba desteğine hala muhtaç durumdadırlar.
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Anne babaların günümüz yaşam koşullarında çocukları ile geçirdikleri
zamanın giderek azalması, kadın ve erkeğin toplumdaki rollerini değiştirdiği gibi
ebeveyn çocuk ilişkisini de değişime uğratmaktadır. Bireylerin çalışmaya, dolayısıyla
para kazanmaya ve mutlu olmak, eğlenmek, birbirilerini mutlu etmek için tüketmeye
yönlendirildiği bir toplumda üreticilerin yoğun mesajları yetişkinlerden daha çok
çocukları

etkilemektedir.

Anne

–babalar,

çocuklarının

davranış

biçimlerinin

şekillenmesinde kendi alışkanlık ve tutumlarının ne kadar etkili olduğunun çoğu
zaman farkına varamamaktadır.
Bu araştırmada amaç; 3-6 yaş çocuklarının satın alma, ürün tercihi, talep ve
isteklerinin anne-baba alışkanlıkları, tercihleri, yaşam biçimleri arasındaki ilişkinin
ortaya konmasıdır
Tüketici olarak Çocuklar ve Ebeveynleri
Paco Underhill,

“Neden Satın Alırız?” kitabında çocukların aslında nasıl

ebeveynlerinin yaşamı ile doğru orantılı olarak tüketiciye dönüştüklerini kadın ve
erkeğin toplumsal rollerinin değişimiyle çocuğun her yere gidebilir hale geldiğini dile
getirmektedir. Bugün her iki ebeveynin de işlerde çalışıyor olması neredeyse kesin
gibidir ki, bu da öğle aralarında yapılamayan alışverişin mutlu bir şekilde birlikte
geçirmeleri olası zamanlarda yapılması gerekir demektir. Alışveriş o zaman makbul
bir dinlence gezintisi halini alır (Underhill, 2011: 189).
Dinlence gezintisi halini alan alışverişin ebeveynler açısından kolay olması
için, mağazaların çocuklara uygun şekilde dizayn edilmesi, mesajların her iki tarafı
(çocuk ve ebeveyn) ikna edebilir olması gerekliliklerini getirmektedir. Tek ebeveynin
çalıştığı dönemde (genellikle baba) anne, çocuğu okuldayken evin ihtiyaçlarını
gidermek amacı ile alışverişe çıkar dolayısıyla çocuklar için alınacak önlem ya da
alışveriş bilimi unsurlarına gerek duyulmazdı. Bugün ailece çıkılan alışverişte ürün ve
hizmet sunumlarının değiştiği açıkça görülmektedir.
Pazarlamacıların satış sunumlarının değişmesinin çeşitli nedenleri vardır.
Sue Palmer’ın “Zehirlenen Çocukluk” kitabında kullandığı “suçluluk duygusu parası” işte geçirdikleri uzun saatlerin kendilerini çocuklarından uzak tutuyor olmasından
endişelenen

ebeveynlerin dağıttığı

cep

harçlığı

ve hediyeler-

terimi

ile

pazarlamacıların aslında çocuklar aracılığı ile ebeveynlerin alım gücünü hedef
aldıklarını açıkça göstermektedir. Onların gözünde, ebeveynlerin evde olmaması
çocukların televizyon başında daha çok zaman geçirmesi anlamına gelir, böylelikle
de genç tüketicileri tavlamak için bolca fırsat olur.
Aslına bakılırsa, uzun çalışma saatleri kültürü, daha fazla ürün satmak için
mükemmel bir döngü yaratır:
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Çocuklar ebeveynlerinin yokluğu yüzünden mutsuzdur.



Reklamlar ürünlerin satın alınması yoluyla mutluluk teklif eder.



Çocuklar söz konusu ürün istekleri ile ebeveynlerinin başını şişirir ve
suçluluk duygusuna kapılan ebeveynler bu sorunu para yağdırarak
çözmeye çalışır.



Ürünün satın alınması çocukları ve ebeveynleri kısacık bir süre için
mutlu eder.



...sonrasında yerini mutsuzluğa bırakır çünkü hediyeler ebeveynlerin
varlığının

yerini

tutmaz

ve

bu

döngü

böyle

sürüp

gider

(Palmer,2011:260).
Aslına bakılırsa pazarlama çabalarının ebeveynlerin bu yanılsaması ile daha
da güçlendiği görülmektedir. Bu kısır döngü; yaşam şartları, geleneksel ebeveynlik ile
günümüzdeki ebeveynlik anlayışının sürekli mücadelesi, çocukların talepleri ile sürüp
gitmektedir.
Burada göz önünde bulundurulması gereken ancak ebeveynlerin sürekli
olarak “zamane çocukları, hiç istekleri bitmiyor” şeklinde dile getirerek gözden
kaçırdıkları durum ise ailenin çocuğun tüketici olması yolundaki sorumluluğudur.
Araştırma Yöntemi
Literatür taraması sonrasında anne babalar ile yapılan mülakatlar sonucunda
çalışmanın boyutları belirlenmeye çalışılmıştır. Belirlenen boyutlar üzerinden ikinci
mülakatlar farklı kişilerle yapılmış buradan yola çıkarak anket oluşturulmuştur. Anket
pilot olarak uygulanmış ve gerekli değişiklikler yapılarak son hali verilmiştir. Anket
formunda ebeveynlerin ve çocuklarının televizyon izleme alışkanlıkları, ürün marka
tercihleri, ambalajın etkileri, ürün tercihlerinde etkilendikleri gruplar, çocuklarının çizgi
kahraman tercihleri, cevaplayıcıların çizgi kahramanları nasıl tanımladıkları ve
demografik bilgiler bulunmaktadır.
Bu çalışmada araştırma bağlamında 3-6 yaş grubunda çocuğu olan
ebeveynler üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
bağlı Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerindeki özel ve resmi okullarda öğrenim
gören okulöncesi öğrencilerin ebeveynlerine ulaşılarak yaklaşık 436 kişiye anket
uygulaması yapılmıştır. Saha çalışması Şubat-Mart 2012’de tamamlanmış olup,
anket dört resmi, üç özel okulda okulöncesi eğitim gören 3-6 yaş arası çocukların
ebeveynlerine bırak-al yöntemiyle uygulanmıştır. Anket uygulanacak okulların
seçiminde farklı demografik yapıya sahip okulların seçimine imkân vermesi için
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yargısal (judgemental) örnekleme tekniği uygulanmış olup, katılımcıların seçimi ise
gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Saha çalışmasından elde edilen veriler SPSS
17 programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Analiz ve Değerlendirme
Katılımcıların tamamına yakınının kadın olduğu görülmektedir. Çocuklarla
eve gönderilen anketlere daha çok annelerin cevap verdiği görülmektedir.
Katılımcıların %96,8’inin evli, %66,2’sinin 30-39 yaş arasında, %18,6’sının ise 29 ve
altı yaş grubunda olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Demografik Özellikler

CİNSİYET
Kadın
Erkek
MEDENİ HAL
Evli
Bekâr
Boşanmış
Dul

Frekans
365
71
Frekans
421
4
9
1

%
83,7
16,3
%
96,8
0,9
2,1
0,2

YAŞ
29 ve altı
30-39
40-49
50-59
60 ve üstü
ÇALIŞMA DURUMU
Ev hanımı
Emekli
Serbest Meslek
Memur
İşçi
EŞİN ÇALIŞMA DURUMU
Evet
Hayır
EĞİTİM DURUMU
İlköğretim
Lise
Üniversite
YL/ Doktora

Frekans
81
288
61
4
1
Frekans
243
5
68
70
33
Frekans
371
56
Frekans
144
165
106
19

%
18,6
66,2
14,0
0,9
0,2
%
58,0
1,2
16,2
16,7
7,9
%
86,9
13,1
%
33,2
38
24,4
4,4
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Tablo 1. Demografik Bilgiler (Devamı)
EŞİN EĞİTİM DURUMU
Frekans
İlköğretim
118
Lise
176
Üniversite
107
YL/ Doktora
25
AİLENİN ORTALAMA GELİRİ
Frekans
¨501-1500 TL
178
¨1501-2500 TL
135
¨2501-3500 TL
48
¨3501 TL ve üstü
60
AİLENİN YAŞADIĞI YER
Frekans
Apartman
213
Site
46
Müstakil
114
Müstakil dubleks
43
Apartman dubleks
9
Lojman
8
AİLENİN ÇOCUK SAYISI
Frekans
1
122
2
239
3
65
4 ve üzeri
9
3-6 YAŞ ÇOCUKLARIN

%
27,7
41,3
25,1
5,9
%
42,3
32,1
11,4
14,3
%
49,2
10,6
26,3
9,9
2,1
1,8
%
28
54,9
14,9
2,1

Frekans

%

Kız

251

53

Erkek

220

46,7

Frekans

%

Devlet Okulu

346

78,8

Özel Okul

89

21,2

CİNSİYETLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM
KURUMLARI

Ailenin Televizyon İzleme Alışkanlıkları
Ankete katılan ebeveynlerin, kendilerinin ve çocuklarının televizyon izleme
alışkanlıkları ile ilgili soruları cevaplamaları istenmiştir. Katılımcıların %83,7’sinin
kadın olduğu araştırmada, “Günlük ortalama kaç saat televizyon seyrediyorsunuz?”
sorusuna cevap verenlerin %45,1’inin 1-3 saat, %32’sinin 3-5 saat, %10,1’inin 5-7
saat televizyon izlediği görülmektedir.
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Tablo 2. Günlük ortalama televizyon izleme süresi

Süre

Frekans

%

1'den az

43

9,8

1-3 saat

197

45,1

3-5 saat

140

32

5-7 saat

44

10,1

7 saatten fazla

9

2,1

Hiç izlemem

4

0,9

“Çocuğunuz ortalama kaç saat televizyon izliyor?” sorusuna cevap veren
katılımcıların 3-6 yaş arası çocuklarının %59’unun 1-3 saat, %20,7’sinin 3-5 saat ve
%14,9’unun 1 saatten az televizyon izledikleri görülmektedir.
Tablo 3. Çocuğun ortalama günlük televizyon izleme süresi

Frekans

%

1'den az

64

14,9

1-3 saat

253

59

3-5 saat

89

20,7

5-7 saat

19

4,4

7 saatten fazla

2

0,5

Hiç izlemem

2

0,5

Ankete

katılan

ebeveynlerden

kendilerinin

ve

çocuklarının

tüketim

alışkanlıklarında reklamın etkisi ve ürün takibinde kullandıkları mecralarla ilgili
soruları cevaplamaları istenmiştir. “Televizyon seyrederken çocuklar ile ilgili ürün
reklamları sizi nasıl etkiler?” sorusuna cevap veren katılımcıların %35,3’ünün yeni
ürünlerden haberdar olurum, %29,8’inin dikkatimi çeker, %29,8’inin etkilemez
şeklinde cevapladıkları görülmektedir.
Tablo 4. Çocuklara Yönelik Reklamların Ebeveynlere Üzerindeki Etkisi

Etki şekli

Frekans

%

Dikkatimi çeker

130

29,8

Yeni ürünlerden haberdar olurum

154

35,3

Çocuğuma almak isterim

22

5

Etkilemez

130

29,8
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“Televizyondaki çocuk kanallarında (Yumurcak, Minika, TRT Çocuk vb.)
yayınlanan reklamlar çocuğunuzun isteklerini etkiliyor mu?” sorusuna cevap veren
katılımcıların %77,2’sinin evet cevabı verdiği, “Televizyondaki çocuk kanallarında
(Yumurcak, Minika, TRT Çocuk vb.) yayınlanan reklamlar sizin ürün seçiminizi
etkiliyor mu?” sorusuna cevap veren katılımcıların %71,8’inin hayır cevabı verdiği
görülmektedir.
Tablo 5. Çocuk Kanallarında (Yumurcak, Minika, TRT Çocuk vb.) Yayınlanan
Reklamların Çocukları Etkileme Durumu (çocuğun isteklerini etkilemesi)

Etki var mı?

Frekans

%

Evet

329

77,2

Hayır

97

22,8

Tablo 6. Çocuk Kanallarındaki (Yumurcak, Minika, TRT Çocuk vb.) Reklamların
Ebeveyn Ürün Seçimine Etkisi

Etki var mı?

Frekans

%

Evet

122

28,2

Hayır

310

71,8

“Çocuğunuz ile ilgili ürün çeşitliliği bilgisini daha çok nereden takip
ediyorsunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların %54,4’ünün mağaza broşürleri,
%53,5’inin Televizyon, %39,9’unun internet cevabı verdiği görülmektedir.
Tablo 7. Ebeveynlerin Çocuk Ürünlerinin Çeşitliliği İle İlgili Bilgi Kaynakları

Bilgi Kaynağı

Frekans

%

TV

235

53,5

Internet

175

39,9

Mağaza Broşürleri

239

54,4

Billboardlar

23

5,2

AVM’lerde yayınlanan reklamlar

95

21,6

Gazete

71

16,2

Dergi

50

11,4

Satış Elemanları

21

4,8

Gazete Ekleri

36

8,2
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Kahramanlar
Ankete katılan ebeveynlerden çocuklarının kahraman figürlü ürünler tercih
etmesi, izlemesi ve ebeveynlerin bu kahramanları nasıl tanımladıkları ile ilgili sorulara
cevap vermeleri istenmiştir. “Çocuğunuzun kahraman figürlü ürünleri tercih etmesi
hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren katılımcıların %36,5’inin uzak
tutmaya çalıştıkları, %32,4’ünün istemese de almak durumda kaldıkları, %27,5’inin
çocuklar için güzel buldukları için aldıkları görülmektedir.
Tablo 8. Çocukların Kahraman Figürlü Ürünleri Tercih Etmelerine Yönelik Ebeveyn
Davranışları

Davranış Şekli

Frekans

%

Çocuklar için güzel şeyler, alıyorum

100

27,5

Uzak tutmaya çalışıyorum

133

36,5

Hiç almıyorum

13

3,6

İstemesem de almak durumunda kalıyorum

118

32,4

“Çocuğunuz kahraman figürlü ürün talebini daha çok nerede dile getiriyor?”
sorusuna cevap veren katılımcıların çocuklarının %69,9’unun alışveriş sırasında,
%18,8’inin kahraman figürlü ürün taleplerini evde dile getirdikleri görülmektedir.
Tablo 9. Çocukların Kahraman Figürlü Ürün taleplerini Dile Getirme Yerleri /
Zamanları

Frekans

%

Alışveriş sırasında

290

69,9

Kreş/anaokulu çıkışında

24

5,8

Evde

78

18,8

Akraba/arkadaş ziyaretlerinde

23

5,5

Ankete katılan ebeveynlerin çocuklarının %34,4’ünün Pepe, %31,9’unun
Caillou, %30,1’inin Winx tercih ettikleri görülmektedir.
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Tablo 10. Çocukların Kahraman Tercihleri

Frekans

%

PEPE

151

34,4

CAILLOU

140

31,9

BEN10

118

26,9

BAKUGAN

38

8,7

SÜNGERBOB

71

16,2

HELLO KITTY

78

17,8

ARABALAR

115

26,2

BARBIE

114

26

MICKEY

73

16,6

WINX

132

30,1

“Çizgi film kahramanlarını nasıl tanımlarsınız?” sorusunu cevaplayan
ebeveynlerin %61,3’ünün Pepe kahramanını eğitici buldukları, %65,4’ünün Caillou
kahramanını eğitici buldukları görülmektedir. Katılımcıların %41,2’si Bakugan’ın
şiddet içerdiğini belirtmektedir.
Ankete katılan ebeveynlerin %32,3’ü Barbie’yi eğlenceli, %37,1’i Arabalar’ı
eğlenceli buldukları görülmektedir. Katılımcıların %37,4’ünün Hello Kitty ile fikirlerinin
olmadığı, %28,9’unun eğlenceli buldukları, %47,4’ünün BenTen’i şiddet içerikli,
%27,8’inin Winx’i eğlenceli buldukları, % 28,9’unun ise fikirlerinin olmadığı
görülmektedir. Ankete katılan ebeveynlerin %52,2’isinin Mickey’yi, %44,6’sının
Sünger Bob’u eğlenceli buldukları görülmektedir.
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Fikrim yok

uygun değil

değerlerimize

uygun
Toplumsal

değerlerimize

değil
Toplumsal

Çocuklara uygun

Çocuklara uygun

Eğitici

Maceracı

Şiddet içeriyor

Eğlenceli

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

39

0,2

18

3,4

61,3

41,7

0,7

27,8

-

2,5

32,1

0,5

21,4

5,9

65,4

37,4

0,5

14,8

1,1

2,7

PEPE
CAILLOU

Arkadaş canlısı

Tablo 11. Ebeveynlerin Çizgi Film Kahramanlarını Algılama ve Tanımlama Şekli

BAKUGAN

4,1

41,2

0,2

9,3

0,7

1,4

23,7

0,2

8,7

22,3

BARBIE

32,3

0,2

14,8

7,5

2,7

15

6,8

1,8

9,6

24,4

ARABALAR

37,1

1,4

8,7

26,9

3

16,2

2,1

1,6

1,4

22,1

HELLO KITTY

28,9

-

9,8

1,8

3,2

11,6

1,1

0,2

1,4

37,4

7,1

47,4

1,8

14,1

0,9

2,3

23,9

0,9

9,6

18

BENTEN
WINX

27,8

3

8,7

11,2

1,6

7,7

10,7

0,7

8,2

28,9

MICKEY

52,2

0,5

14,4

7,5

17,1

18,9

1,1

2,3

2,3

11,8

SÜNGERBOB

44,6

1,1

11,2

10,7

4,6

14,1

4,3

1,4

3,6

23,5

Değer
“Aşağıdaki ürün grupları ile ilgili ürün satın alırken çocuğunuza hangi
faydaları

sağlamasına

dikkat

edersiniz?”

sorunu

cevaplayan

ebeveynlerin

%84,7’sinin kitaptan bilgi, %58,8’inin kırtasiyeden beceri, %64’ünün oyuncaktan
eğlence, %91,6 yiyecekten sağlık, %48,7’sinin giyecekten imaj bekledikleri
görülmektedir.
Tablo 12. Ürün Gruplarına Bağlı Olarak Çocuklar İçin Beklenen Faydaların Değişimi

Kitap

372 84,7

%

Bilinç
Frekans

%

Frekans

Sağlık
%

İmaj
Frekans

%

Eğlence
Frekans

%

Frekans

Beceri
%

Ürün Türü

Frekans

Bilgi

86

19,6

68

15,5

2

0,5

25

5,7

91

20,7

Kırtasiye

63

14,4

258

58,8

66

15

8

1,8

78

17,8

53

12,1

Oyuncak

42

9,6

191

43,5

281

64

3

0,7

88

20

43

9,8

Yiyecek

14

3,2

6

1,4

9

2,1

5

1,1

402

91,6

34

7,7

Giyecek

8

1,8

7

1,6

22

5

214

48,7 161

36,7

73

16,6
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“Çocuğunuz için almış olduğunuz ürünlerin seçiminde toplumsal değerleri
(inançlar, normlar, değerler, vb.)dikkate alıyor musunuz?” sorusunu cevaplayan
ebeveynlerin %85,2’sinin toplumsal değerleri dikkate aldığı, %14,8’inin ise almadığı
görülmektedir.

Duygu
“Çocuğumun istediği bir şeyi uygun görmediğim için almadığımda....”
sorusuna cevap veren ebeveynlerin %83,2’sinin doğru davrandığımı düşünürüm,
%10,8’inin mutsuz hissederim, %5,3’ünün kötü hissederim şeklinde cevapladıkları
görülmektedir.
“Çocuğuma çok istediği bir şeyi aldığımda...................” sorusunu cevaplayan
katılımcıların %46,8’inin kendilerini mutlu hissettikleri, %53,2’sinin gereksiz görseler
de çocukları mutlu olduğu için sevindikleri görülmektedir.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Üreticiler açısından büyük bir pazar olan “aile dolayısıyla çocuk”,
ebeveynlerin çocuklarını, televizyona ve diğer iletişim mecralarına emanet ettiklerini
keşfeden pazarlamacılar tarafından “çocuk dolayısıyla aile” olarak da tanımlanmaya
başlamıştır. Dolayısıyla masumiyetin, saflığın ve iyi niyetin temsili olan “çocukluk”
artık fethedilmesi gereken yeni bir segment haline gelmiştir.
Çalışma bulguları göstermektedir ki televizyon izleme alışkanlığı ve
reklamdan etkilenme, ürünü talep etme ve satın alma arasında bir ilişki mevcuttur.
Pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yoğunluklu olarak televizyonu mecra olarak
kullanmalarının yegâne sebebi ebeveynlerin ve çocukların televizyon karşısında
geçirdikleri

sürenin

azımsanmayacak

düzeyde

oluşudur.

Özellikle

3-6

yaş

çocuklarının günde 1-3 saat televizyon karşısında geçirdikleri sonucunun yanında
ebeveynlerin televizyon izleme sürelerinde de çocukları ile birlikte oldukları yapılan
görüşmelerden çıkarılabilecek bir sonuçtur. Ebeveynlerin televizyonun etkileri
konusunda bilinçlendirilmelerinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır. Reklam ve
pazarlama faaliyetlerinin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda resmi ve sivil toplum
kuruluşlarını çabaları ebeveynlere ve çocuklara ulaşamamaktadır.
Çalışma saatlerinin dışında kalan kısıtlı sürede yapılabilecek en uygun
eğlencenin televizyon olarak algılanması, bu ekranın renkli ve kolay anlaşılabilir
olmasından kaynaklanmaktadır. Tüketimin teşvik edildiği, üreticilerin en çok
kullandıkları mecra televizyonun masum bir eğlence, zaman geçirme aracı ya da
bilgilenme aracı olmadığı bilimsel çevreler tarafından ortaya konmuş bir gerçektir.
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Çocukların (3-6 yaş) tüketim tercihlerini etkileyen kahramanlar her gün
onlarla buluşan arkadaşlar halini almıştır. Anne babalar, gerçek dünyada olduğu gibi
çocukları çizgi film izlerken yani hayali bir dünyada iken de çocuklarını yönlendirme
ve bilgilendirme sorumluluklarını yerine getirmek durumdadırlar.
Çalışma bulgularında görülmektedir ki, ebeveyn tarafından şiddet içerdiği ve
toplumsal değerlere uygun olmadığı belirtilen çizgi film kahramanları aynı zamanda
çocuklarının en çok tercih ettiği kahramanlardır. Bu da göstermektedir ki,
kahramanları değerlendirmek için hiç bilgiye sahip olmayan ebeveynlerin yanında
değerlendirme için bilgiye sahip olan ebeveynler de mevcuttur. Buna rağmen
çocuklarının tercihlerini yönlendirme gereği duymadıkları ya da bunu için zaman
ayırmadıkları görülmektedir. Ebeveynler tarafından yalnızca masum zaman geçirme
aracı olarak görülen çizgi filmler çocukların lisanslı ürünlere olan talebini arttırmakla
kalmayıp kişilik oluşumlarında da izler bırakmaktadır.
Çocukların tüketici grubu olarak görülmesi ile ilgili etik tartışmaların sürdüğü
günümüzde

pazarlamacıların

ve

ebeveynlerin

farklı

şekillerde

hassasiyet

göstermeleri gerekmektedir. Bu konuda resmi ve sivil toplum kuruluşlarının
çalışmaları mevcut olmasına rağmen her iki tarafında gerekli tedbirleri almakta
gecikmekte olduğu görülmektedir.
Özellikle 3-6 yaş grubu için sorumluğun daha çok ebeveynlerde olduğu bu
sebeple ebeveynlerin bilinçlendirilmesi hususunda çalışmaların resmi kurumlar, sivil
toplum kuruluşları ve ulusal yayın yapan radyo, televizyon ve gazete gibi mecralar
aracılığı

ile

yaygınlaştırılmasının gerekliliği

açıkça görülmektedir.

Geleceğin

tüketicilerinin aynı zamanda geleceğin bireyleri, anne ve babaları olacaklarının
gözden kaçırılmaması gerekmektedir.
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ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) AYAKKABI MAĞAZALARININ
BETİMSEL ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Öğr.Gör. Işıl Özden ÇITIR
Ordu Üniversitesi Ünye İİBF İşletme Bölümü
isilcitir@gmail.com

ÖZET
Elektronik ticaret hızla gelişen teknolojik alt yapı ve internetin baş döndürücü
gelişmesiyle paralel olarak yükselişini her geçen gün artırmaktadır. Bu gelişmeye
kayıtsız kalamayan ayakkabı perakendecileri de fiziksel mağazalarına ilaveten
çevrimiçi satış yapmaya başlamışlardır. Bu çalışmada amaç marka bilinirliği yüksek
ayakkabı mağazalarının çevrimiçi mağazalarının görsel tasarım, ürün kategorileri vs
gibi ölçütler çerçevesinde nitel betimsel analiz yöntemiyle incelenmesidir. Elde edilen
bulgulara göre; çalışmaya konu olan çevrimiçi ayakkabı mağazalarının hemen hemen
hepsinin web sitelerinde canlı renkler kullanılmıştır. SSL (Secure Socket Layer)
güvenli alışverişi çevrimiçi ayakkabı mağazaları desteklemektedir. Özel gün
kampanyaları uygulanmaktadır. Hepsinde üyelik sistemi mevcuttur. Anlaşmalı kargo
firmaları ile çalışmaktadırlar. Sezon ürünleri aynı markanın çevrimiçi mağazasında
daha uygun fiyatla satışa sunulmaktadır.

Birçoğu sosyal medyayı (facebook ve

twitter) reklam ve tüketicisini bilgilendirmek için kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Alışveriş, tüketim kültürü, çevrimiçi ayakkabı
mağazaları.
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A DESCRIPTIVE ANALYSIS
OF ONLINE SHOE RETAILERS

ABSTRACT
E-Trade is improving rapidly in relation to outstanding advancements gained
in internet capabilities and technological infrastructure. Footwear retailers, who can
not stay out of this trend, have already started to sell their products online in addition
to their store sales. The aim of this study is to scrutinise the features of well-known
footwear retailers’ websites’ in terms of visual design, product categories, etc., by
utilizing Descriptive Analysis approach. The outcomes of the study indicate that
almost all the companies scrutinised are using vivid colours on their websites.
Moreover, SSL (Secure Socket Layer) is utilized; special offers uniquely designed for
special days are also frequently found and a membership program is always offered.
Retailers also sign specific agreements with courier companies. Another advantage
of online shopping is the opportunity to purchase in-season products with relatively
lower prices. A remarkable majority of the companies are observed to use social
media as an effective tool in their communication with customers.
Key words: Online shopping, consumption culture, online shoe shops
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GİRİŞ
İnsanoğlunun yaşam biçimini oluşturan ana unsurlardan olan tüketim ve
alışveriş kültürü 21. yüzyılda olağanüstü bir gelişme kaydederek internet kanalıyla
altın çağını yaşamaktadır. İnsanların evinden, işinden, cep telefonlarından vs
rahatlıkla internete ulaşabilmelerinin etkisi insanların alışveriş tutkularını da sanal
dünyaya taşımıştır. Bu değişimi ve gelişimi fark eden geleneksel işletmeler
faaliyetlerini internet ortamına da aktararak çevrimiçi tüketici kitlesini yakalamaya
çalışmaktadır. Faaliyetlerini sanal dünyaya da aktaran geleneksel işletmelerin bu yeni
mecrada her türlü ürünü satan alışveriş siteleri (hepsiburada.com gibi) , üyelerine
özel avantajlar sunan alışveriş siteleri (markafoni.com

gibi) ciddi rakipleri

bulunmaktadır. Bankalar Arası Kart Merkezinin (BKM) verilerine göre her geçen yıl
çevrimiçi alışveriş yapan tüketici kitlesinde ciddi bir artış söz konusu olduğundan
faaliyetlerini sanal dünyaya da aktaran geleneksel işletmelerin ciddi rakipleri ile baş
edebilmek için farklı çözüm yolları denemeleri gerekmektedir. Çalışmada Ordu
Üniversitesi Ünye İİBF’de öğrenim gören 1500 öğrenciden ulaşılabilen 1000 tanesine
bildiğiniz ayakkabı markalarını sıralayınız şeklinde açık uçlu soru formu dağıtılmıştır.
Soru formuna göre en çok bilinen ayakkabı markaları 13 adet olarak tespit edilmiştir.
Google arama motoru üzerinden bu 13 markanın 12 tanesinin çevrimiçi mağazası
olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen ayakkabı mağazalarından sıralamalarda ilk üçte
yer alan Beta Ayakkabı, İnci Ayakkabı ve Hotiç Ayakkabı’nın siteleri ürünlerinin görsel
sunumu, site içeriğinin kullanımı, ürün çeşitliliği, kampanyalar, üyelik gibi unsurlar
dikkate alınarak nitel betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir.
1. Konuya İlişkin Literatür Taraması
Günümüz teknolojisinin hızlı gelişimi, internete her yerden ve her yaştan
insanın kolayca ulaşma olanağı bulması tüketimi dolayısıyla alışverişi tetikleyici bir
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. En genel tanımıyla “alışveriş” emeğin ve
ürünlerin el değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir.
Yeni bir pazarlama kanalı olarak nitelenen internet, tüketicilere değişik bir
alışveriş ortamı sunmakta, yorulmadan, mağaza ve vitrin gezme sıkıntısı yaşamadan,
üstelik karşılaştırma yaparak ve değişik kişilere danışma ve fikir alma gibi üstünlükleri
de

kullanarak

satın

alma

sorununu

çözme

imkanı

sağlamaktadır

(Pelenk,Velioğlu,Değirmencioğlu 2011:6).
Elektronik perakendecilik, perakendeci ile müşterilerin interaktif elektronik ağ
aracılığıyla

iletişim

de

bulunduğu

bir

perakendecilik

çeşididir.

Elektronik

perakendecilik tüketicilere etkileşim, bilgi yoğunluğu, çeşitlilik ve küresel erişim
sağlamaktadır. Günümüzde elektronik perakendecilik geleneksel perakendecilik için
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rekabetçi bir tehdit olmamakla birlikte, teknoloji ve yeni uygulamalar geliştikçe ve
perakendeciler çeşitli deneyimler sağladıkça elektronik perakendecilik gelişmeye
başlamıştır (Enginkaya,2006:10).
Türkiye’de yaklaşık olarak 6,5 milyon online alışveriş kullanıcısı olduğu ve
2013 yılında bu sayının 22 milyona erişeceği öngörülmektedir (Pelenk,
Velioğlu,Değirmencioğlu,2011:2). Bankalar Arası Kart Merkezinin 2012 yılının Ocak
ve Şubat ayı verileri e-alışverişin nasıl büyük bir pazar olduğunu rakamsal olarak
göstermektedir. BKM’nin 2012 Ocak-Şubat ayı verilerine göre sanal pos ile
gerçekleştirilen e-ticaret işlemi yerli kartlar toplamı 24.387.791 TL’dir
(http://www.bkm.com.tr/istatistik/sanal_pos_ile_yapilan_eticaret_islemleri.asp
e:28.03.12).
2003 yılından itibaren her yıl bir önceki yılın neredeyse iki katına ulaşan bir
işlem hızına sahip olan bu sanal pazarın bu kadar baş döndürücü bir hızla
büyümesine sebep olan faktörler arasında; Türkiye’deki genç ve dinamik internet
nüfusu, iyileşen altyapı, gelişen güvenlik önlemleri, internet ortamında sunulan cazip
koşullar, daha önce yaşanan olumlu tecrübeler gibi faktörleri sayabiliriz (Ayden,
Demir;2011:152).
Tüm bu yaşanan değişimler perakendecileri de sanal dünyadaki alışveriş
ortamına çekmektedir. Pazarlama anlayışı doğrultusunda tüketicileri ve tüketici
ihtiyaçlarını hedef alan işletmeler “ ürün veya hizmet tüketiciye nasıl daha etkin
şekilde sunulabilir?” sorusuna cevap aramaya başlamışlardır (Cop,Oyan;2010:99).
Bu soruya aranan cevap sanal pazarın müşterilerini kaçırmamak isteyen geleneksel
işletmelerin faaliyetlerini internet ortamına da taşıma kararı almaları sonucunu
doğurmuştur. Bu bağlamda elektronik alışveriş, son kullanıcıların gereksinim
duydukları mal ve hizmetleri internet üzerinden satın almak üzere işletmelerle
bağlantı kurmaları şeklinde e-ticaretin firmadan tüketiciye (B2C) gerçekleştirilen
boyutudur şeklinde tanımlanabilir (Kayabaşı,2010).
İnternet üzerinden pazarlamanın gerek işletmeler gerekse müşteriler
açısından üstün tarafları olduğu gibi zayıf tarafları da söz konusudur
(Kırcova,2008:59). İşletmeler açısından üstün taraflarını şu şekilde sıralayabiliriz:


Pazarlama bütçesinden tasarruf



Zaman tasarrufu



Fırsat eşitliği



Zengin bilgi ve karşılıklı etkileşim



Global erişim
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Müşteriler açısından üstün tarafları ise;


Kontrol edilebilir satın alma süreci



Kolaylık



Fiyat tasarrufudur.

İnternette pazarlama yapmanın zayıf tarafları ise;


İnternetten alışveriş yapma konusunda duyulan güvensizlik



Taklit ve kopya modeller



Denetim eksikliği



Özel hayata saldırı şeklinde sıralanabilir.

E-alışveriş

geleneksel

alışveriş

ortamlarında

karşılaşılan

mağaza

kalabalığından kurtulma ve kuyrukta bekleme gibi problemler, fiyatların genellikle
düşük olması, alışverişin tüketiciye rahatlık ve kolaylık sağlaması, yedi gün yirmi dört
saat alışveriş imkânı ve geniş bir ürün çeşidi sunması gibi birçok avantajlar
sunmaktadır ( Saydan;2008).
Genel olarak ihtiyaçların giderilmesi şeklinde tanımlanan tüketim, sadece
iktisadi bir olgu değil; aynı zamanda farklı ülkelerin ve toplumların benimsedikleri
sosyal ve kültürel değerlerle şekillenen, zamanın koşullarına göre değişen toplumsal
bir olgudur. Zira bireysel ve biyolojik ihtiyaçların varlığında anlam kazanmakla birlikte,
aynı zamanda tüketim ürünlerinin tercihinde rol oynayan sosyal ve kültürel değerler,
ihtiyacın da toplumsal olmasının bir göstergesidir (Kaya,Oğuz;2010:149).
İşletmelerin ürettikleri ürün ve/veya hizmetleri ulaştırdıkları kişiler için çeşitli
tanımlamalar yapılmıştır. Bu tanımlamalar arasında müşteri, tüketici ve alıcı
kavramları ön plana çıkmakla birlikte en sık kullanılan tanımlama “tüketici”
kavramıdır. Tüketici; kişisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın
alan ya da satın alma kapasitesinde olan gerçek bir kişidir. Müşteri ise, bir işletmeden
sürekli hizmet alan ya da devamlı aynı markayı satın alan tüketici olarak
tanımlanabilir. Dolayısıyla her müşteri tüketicidir fakat her tüketici müşteri değildir
(Akgün;2008:4).
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi kuramına göre her insan temel fizyolojik
gereksinimlerini karşılamak durumundadır. Her insan farklı yaş kategorisinde, temel
fizyolojik gereksinimlerinin dışında tüketime başvurur. Zaman zaman gerekli olmadığı
hallerde bile bireyin toplumsal yaşantıdaki rolü ve statüsü tüketimi biçimlendiren bir
olgudur. Bu bağlamda tüketimi doğuran fizyolojik gereksinimler gibi zorunlu nedenler
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olmasına karşın, günümüzde daha geniş yaş gruplarının tutsağı olduğu tüketim
eğilimleri ortaya çıkmıştır. Tıpkı yaşadığımız dönemde elektronik ticaretin dayanılmaz
çekiciliği gibi (Ayhan;2009:31).
Tüketim her zaman ve her toplumda yer alan ekonomik, sosyal ve kültürel bir
süreç olmasına karşın tüketim kültürü, analitik olarak ayrı bir şekilde ele alınması
gereken özel bir olgudur. Tüketim kültürü, tüketimin gerçekleştirildiği ve gündelik
yaşamın yeniden üretildiği tek yol değildir, ama kesinlikle uygulamaya dönük bir
alana ve ideolojik bir derinliğe sahiptir. İşte bu yüzden, onun serbest piyasa ilişkilerine
dayalı kapitalist toplumların bir ürünü olması tüketim kültürünün en temel
özelliklerinden birisidir. Tüketim kültürü aynı zamanda ilke olarak evrenseldir. Tüketim
olgusunun herkesi kapsadığı varsayımından hareketle, tüketim kültürü “kitlesel
tüketim” düşüncesiyle özdeşleştirilir (Üstün, Tutal;2008:261).
Kitlesel tüketim sağlayan alanlardan biri olan internet ve dolayısıyla internet
müşterisinin elde edilmesi ve sadakatinin sağlanması oldukça zor ve masraflı bir iştir.
Çünkü bilgisayarın başında oturan bir internet kullanıcısının içinde gezindiği siteyi
değerlendirmesi ve benzer işi yapan, ürünü satan diğer işletmelerle çok kısa bir
zamanda kıyaslaması mümkündür. Bu durumda işletmenin her hali, rakiplerinin
yanında neredeyse apaçık gözler önündedir. Bu durumda işletmenin web sitesini
geliştirirken yapması gereken, web sitesi üzerinden sunacağı hizmetleri belirlerken ve
web sitesinin işletme hakkında iletmesi gereken imaj unsurlarını düşünürken oldukça
titiz olmaktır. Nitekim yapılan birçok çalışma web sitesinin tüketiciler gözündeki kalite
algısının artırılmasının doğrudan işletme hâsılatlarının artışına destek olduğunu
göstermektedir (Haseki, Yaşa;2010:212).
2. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu araştırmada “geleneksel bir ayakkabı mağazası faaliyetini sanal dünyaya
aktardığında hangi ölçütlere dikkat etmektedir ya da etmelidir?” Sorusundan yola
çıkılarak geleneksel perakendecilerin açmış oldukları sanal mağazalardan “ayakkabı”
mağazaları ölçüt olarak ele alınıp görsel tasarım, ürün kategorileri, üyelik,
kampanyalar gibi belirlenen hususlar doğrultusunda nitel analiz yöntemlerinden
betimsel analiz ile incelenmiş ve eksik bulunan noktalarda öneriler geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma ( belli
bir nokta üzerinde) odaklanmada çok metotlu; araştırma problemine yorumlamacı
yaklaşımı benimseyen bir yöntemdir (Altunışık ve diğerleri;2004:213). Nitel araştırma
yöntemlerinden biri olan betimsel analizde elde edilen veriler daha önceden
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belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır. Bu analizin amacı ham haldeki
verilerin okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir

şekle

sokulmasıdır (Altunışık ve diğerleri;2004:234).
Bu çalışma “geleneksel bir ayakkabı mağazası faaliyetini sanal dünyaya
aktardığında hangi ölçütlere dikkat etmektedir ya da etmelidir?” sorusundan yola
çıkmaktadır. Bu soruya yanıt arayabilmek için araştırmanın evrenini 2011-2012
döneminde Ordu Üniversitesi Ünye İİBF’de eğitim alan 1500 öğrenci ve örneklemini
evrenden tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilmiş 1000 öğrenci oluşturmaktadır.
Öğrencilere açık uçlu bir soru formu verilmiş ve bildikleri ayakkabı markalarını
yazmaları istenmiştir. Cevaplanan forma göre öğrencilerin 13 farklı ayakkabı markası
üzerinde yoğunlaştıkları ve bu 13 markanın 12 tanesinin google arama motoru
üzerinden çevrimiçi mağazası olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tespit edilen ayakkabı
mağazalarından sıralamalarda ilk üçte yer alan Beta Ayakkabı, İnci Ayakkabı ve
Hotiç Ayakkabı’nın siteleri betimsel analiz ile incelenmiştir.

2.1. Bulgular
2.1.1. Beta Ayakkabı ( www.betashoes.com)
Beta Ayakkabı, 70’li yıllarda Espadrille (altı kumaş üstü kenevir ve karton
desteği ile yapılan hafif ayakkabı) üretimi yapan Ercan İkiışık ve Taner İkiışık
tarafından 1980 yılında kurulmuştur. 1985 yılında, Nişantaşı'nda ilk mağazasını
açarak perakendeye adım atmıştır. 1986 yılında ilk ihracatını Amerika Birleşik
Devletleri’ne yapan Beta Ayakkabı bugün, %85’i Avrupa Birliği ülkelerine ihraç
edilmek üzere yılda 150.000 çift ayakkabı üretmektedir. Türkiye’de toplam 28
mağazası bulunmaktadır. Ayrıca tüm ayakkabı üretim tekniklerinin bir arada
kullanıldığı tek ayakkabı fabrikasına sahiptir (http://www.betashoes.com/sirketprofili.html e:16.7.12).
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Beta Ayakkabı kadın kategorisinin görünüşü

Beta ayakkabının ana sayfasında 5 farklı kategori bulunmaktadır. Bunlar
kadın, erkek, çanta, aksesuar ve markalar adı altında gösterilmiştir. Kadın kategorisi
kendi içerisinde dört farklı bölüme ( ayakkabı, bot, sandalet, terlik) erkek kategorisi
kendi içerisinde dört farklı bölüme (ayakkabı, bot, sandalet, terlik ) çanta kategorisi
kendi içerisinde üç bölüme ( kadın, erkek, evrak) aksesuar kategorisi kendi içerisinde
sekiz bölüme ( bileklik, erkek cüzdan, kadın cüzdan, deri bakım, kartlık, erkek kemer,
kadın kemer, telefon kılıfı) ve markalar kategorisi kendi içerisinde sekiz bölüme (
beta, wall street, mbt, kickers, paladium, kipling, el naturalista, gön) ayrılmıştır. Sitede
“haftanın ürünü” uygulaması bulunmaktadır.

Haftanın ürünü kadın ve erkek

ayakkabısı kategorilerinde sunulmaktadır. Ana sayfada “müşteri hizmetleri” girişi
bulunmaktadır ve müşteri hizmetleri numarası “kırmızı” renk ile belirlenmiştir. Siteden
alışveriş yapabilmek için üyelik zorunludur. Beta ayakkabıdan yapılan alışverişlerde
kargo ücretsizdir. Beta ayakkabı sosyal medyayı kullanmaktadır. Beta blog kısmı ile
kurum haberleri ve başarıları müşteriler ile paylaşılmaktadır. Site ana sayfada yapılan
kampanyalar büyük puntolarla ve kayan renkli görsellerle sunulmaktadır. Örneğin
indirim sarı fon rengi üzerine siyah ve büyük harflerle verilirken, kayan diğer sayfada
Temmuz 2012 tarihi itibariyle Avea firması ile yapılan indirim kampanyası kırmızı fon
rengi üzerine siyah harflerle verilmektedir. Site ana sayfada “bizi facebook’ta
beğeniyor musunuz?” ifadesi ile müşterilerin sosyal paylaşım alanında da beta
ayakkabı’dan haberdar olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Site ana sayfada
“indirimdekiler”, “en çok satanlar” ve “yeni ürünler” şeklinde ürünler kendi içerisinde
bölümlendirilmiştir. Betashoes.com’dan yapılan alışverişin ödeme seçenekleri kredi
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kartı,banka havalesi,posta çeki ve EFT yoluyla yapılabilmektedir. Ayrıca anlaşmalı
kredi kartlarına taksit seçenekleri mevcuttur. Site’de “tüketicinin korunması hakkında
kanun” da paylaşılmıştır. Ürünleri fiyata göre artan, fiyata göre azalan, eskiden
yeniye, yeniden eskiye şeklinde dört farklı şekilde ve kategori bazında görmek
mümkündür. Site içerisinde yer alan “ayakkabı kılavuzu” ile ayakkabı bakımı ve
kullanım kılavuzu yayınlanmıştır. 17 Temmuz 2012 tarihi itibariyle beta ayakkabıyı
facebook’ta 11.219 kişi beğenirken, twitter’da 804 takipçisi bulunmaktadır. Firmadan
satın aldığınız ürünlerde imalatla ilgili bir sorun olduğu takdirde ürünler merkeze
gönderilir. Merkezde ürün sorumluları tarafından incelendikten hemen sonra
yapılması gerekli işlemler belirlenir. Üretimden kaynaklanan bir kusuru olan ürünler
ile ilgili müşterinin talebi doğrultusunda iade veya değişim işlemi gerçekleştirilir.
Beta İç ve Dış Pazarlama A.Ş. www.betashoes.com adresinde satılan
ürünlerin Beta marka ve garantisi altında satıldığını garanti eder. İletişim bilgileri
kısmında firmanın açık adresi, telefon ve faks numarası ayrıca iletişim menüsünde
müşterinin beta ayakkabıya ulaşabilmesi için form bulunmaktadır. Sitede ana sayfada
sağ üstte “ürün arama” kısmı ile kategorileri incelemeden ürün arayabilirsiniz.
Örneğin ürün arama kısmına “sandalet” yazdığınızda site içerisinde bulunan tüm
sandaletleri görebilirsiniz.

Yorum ve Eleştiriler
Beta ayakkabı’nın sitesi kullanım kolaylığı ve canlı renkler ile öne
çıkmaktadır. Siteden alışveriş yapmayı düşünen bir kişi için arayabileceği her şey
önceden düşünülmüş ve ana sayfa üzerinde ilgili linkler altında gösterilmiştir. Firma
sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmakta ve özel günleri ( anneler günü, babalar
günü, öğretmenler günü gibi) atlamayarak kampanyalar düzenlemektedir. Siteye üye
olan kişilere düzenlediği kampanyalar ile ilgili hem cep telefonuna mesaj ile hem mail
yoluyla bilgilendirme yapılmaktadır. Sitede eksik olan nokta olarak “ana sayfaya
dönüş” kısmının olmaması gösterilebilir. E-Ticaret yapan birçok site ve firma
beğenilmeyen ürünün iadesini kabul ederken beta ayakkabı’da sadece üretimden
kaynaklanan bir sorun olduğu takdirde iade ve değişim işlemi yapılmaktadır.
İlgilenilen bir ürünün fotoğrafına tıklanıldığında ürünün farklı açılardan çekilmiş dört
fotoğrafını ve aynı ürünün varsa farklı renklerini görmek ve ürün ile ilgili olarak rengi,
cinsi, tabanı, topuk yüksekliği ve sezonu ile ilgili açıklamalar bulunması kişiyi ürünün
satın alınması konusunda teşvik edici unsurlar olarak göze çarpmaktadır. Farklı
ödeme seçenekleri sunulması da alışveriş imkânını artırabilir bir seçenek olarak
düşünülebilir. Çünkü kredi kartı kullanımı her ne kadar günümüzde çok yaygın olsa
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da hala çevrimiçi alışverişte kredi kartı bilgilerini vermek istemediği için alışveriş
yapmayan insanlar vardır. Dolayısıyla bu kişilere de ulaşma şansını firma farklı
ödeme seçenekleri ile yakalamaktadır.

2.1.2. İnci Ayakkabı (http://shop.incideri.com)
1917 yılında İstanbul’da küçük bir lostra salonu ( ayakkabı boyatılan yer) ile
faaliyetine başlayan firma birkaç yıl sonra çocuk ayakkabıları ve ev terlikleri satan bir
mağazaya dönüştü. 1947 yılında ailenin 2. kuşak temsilcisi Ahmet Nuri Kızıltaş
Fatih’te yepyeni bir ayakkabı mağazası açtı. Vizyoner ve modern bir girişimci olan
Kızıltaş, İnci Fatih mağazasının temel felsefesini “ müşteri memnuniyeti” olarak
belirlemişti. 1980’lerin başında 3. kuşağın yönetime katılmasıyla beraber İnci, daha
da modernleşti. Yeni kadro İnci’yi ulusal pazarda geliştirmeye ve global pazarlara
açmakta gecikmedi. 1993’te İnci Ayakkabıları ilk defa İstanbul sınırlarını aşarak
Konya mağazasında hayat buldu. İlk önce İtalya ve Belçika ile başladığı uluslararası
pazar yolculuğuna, bugün tüm dünyada 37 ülkeye ürettiği ayakkabıları ihraç ederek
120’ye

yakın

satış

noktasında

faaliyetlerine

devam

etmektedir

(http://www.incideri.com/#/tr-TR/kurumsal/hakkimizda e:17.7.2012).

www.incideri.com sitesinin ana sayfa görüntüsü

İnci Ayakkabının web sitesi yukarıdaki resimden de görüleceği üzere siyah
fon üzerine yaşlı bir ayakkabı ustası ve onu izleyen genç ve modern bir kadın
görüntüsünden oluşmaktadır. Site’de İnci ayakkabının geçmişten günümüze aldığı
yol “ bir tutkunun hikâyesi” başlığı altında verilirken ana sayfa’da üstte kadın&erkek
kategorileri ve kampanyalar linkleri bulunmaktadır. Kadın kategorisine girildiğinde
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kendi içerisinde altı bölüme (comfort, elegant, business, casual, çanta&aksesuar,
kombin) erkek kategorisi kendi içerisinde dört bölüme (spor,elegant,klasik,casual)
ayrıldığı görülmektedir. Kampanyalar linkine girildiğinde 17 Temmuz 2012 tarihi
itibariyle “büyük sezon finali” kampanyasını görmek mümkündür. Sitenin alt kısmında
sosyal medyanın linklerine (Twitter ve facebook) yer verilirken takip eden sırada
siteyi arkadaşlarına haber vermek isteyen kullanıcılar için “paylaş” linki, İnci’nin
kampanyalarından haberdar olmak isteyen kullanıcılar için “İnci Club” uygulaması,
“Kurumsal” başlığı altında firmanın kuruluş hikâyesi ve tarihçesi ile üretim, insan
kaynakları, bayimiz olun, tedarikçimiz olun çağrıları bulunmaktadır. “Sponsorluklar”
başlığı altında firmanın sponsor olduğu Tv dizileri, programları ve etkinliklere yer
verilirken,”Attimo” başlığı altında İnci Ayakkabının yurtdışındaki markası olan “Attimo”
hakkında bilgiler verilmektedir. “Ayakkabı Rehberi” kısmında kullanıcılara ayakkabı
hakkında bakım ve öneriler sunulmaktadır. “Basında İnci” köşesinde firma hakkında
basında yer alan haberler site kullanıcıları ile paylaşılırken, “Bize Ulaşın” kısmında
firma adresi, faks ve e-mail ile müşterilerin öneri ve şikâyetlerini belirtebilecekleri
mesaj

formu

bulunmaktadır.

Blog

İnci

kısmına

tıklanıldığında

kullanıcı

http://blog.incideri.com sitesine yönlendirilmektedir. Burada günün moda haberleri
paylaşılmaktadır. Site içerisinde bulunan online alışveriş kısmına tıklanıldığında ise
kullanıcı http://shop.incideri.com sitesine yönlendirilmektedir. Sitenin ana sayfa
görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Shop.incideri.com sitesi firmanın çevrimiçi alışveriş sitesidir. Sitenin ana
sayfasında bize ulaşın, ürünler, mağazalar ve müşteri hizmetleri başlıkları altında
bölümler bulunmaktadır. Bize ulaşın kısmına girildiğinde sayfanın sol tarafında üye
girişi kısmı yer alırken, sayfanın orta kısmında müşterilerin istek, öneri ve şikâyetlerini
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belirtebilecekleri bir form bulunmaktadır. Aynı sayfanın sağ kısmında firmanın adresi
ve adresi detaylı gösteren bir kroki vardır. Ürün grupları kendi içerisinde dört bölüme
ayrılmıştır. Bunlar inci, outlet, kampanyalar, minush başlıkları altında verilmektedir.
İlgili linke girildiğinde kadın ve erkek kategorilerinde bulunan ürünlere ve ürünler ile
ilgili kampanyalar başlığı altında yeni ürünlere, fiyatı düşenlere, indirimdeki ürünlere
ve promosyonlu ürünlere ulaşmak ve satın almak mümkündür. Mağazalar kısmına
girildiğinde bulunduğunuz ili seçerek o ildeki İnci mağazasının adresine, telefonuna,
faks numarasına ve çalışma saatlerine ulaşmanız mümkündür. Sitede farklı olarak
alışveriş listesi ve alarm listesi kısımları vardır. Alışveriş listesi kısmında üyeler
kendilerine özel alışveriş listesi oluşturabiliyor ve daha sonra listedeki ürünleri toplu
satın alabiliyorken, alarm listesinde üyeler beğendikleri ürünleri alarm listelerine
eklediklerinde ürün üyenin belirlediği fiyata düştüğünde üye haberdar edilmektedir.
Verilen sipariş; sipariş izleme kanalıyla takip edilebilmektedir. Siteden alışveriş
yapılabilmesi için üye olmak zorunludur. Ödeme sistemi kredi kartı ve havale ile
gerçekleştirilmektedir. Site içerisinde teslimat zamanı, anlaşmalı kargo firması ile ilgili
bilgilerin yanı sıra iade şartlarına uygun bir ürün olmak kaydı ile kargo ücreti müşteri
tarafından karşılanarak iade kabul edilmektedir. Ancak firmanın anlaşması olan UPS
Kargo ile iade şartlarına uygun olarak yapılan geri gönderimlerde kargo ücreti firma
tarafından karşılanmaktadır. Siteden alınan bir ürün kullanıcı eğer isterse 15 gün
içerisinde herhangi bir İnci mağazasından da değiştirilebilmektedir. Kullanıcılar
tüketici yasası başlığı altında ilgili kanun hakkında bilgilendirilmektedirler. Sitede
beğendiğiniz bir ürüne tıkladığınızda ürünün farklı açılardan çekilmiş fotoğraflarını,
yüzdelik olarak elde edeceğiniz kazancı, rengini, stokta olup olmama durumunu,
kargonun ücretsiz oluşunu, ürünün markasını ve sezon bilgisini öğrenebiliyorsunuz.

Yorum ve Eleştiriler
Ticari hayatı 1917 yılına uzanan bir firma olan İnci Ayakkabının ana
sayfasında kullanılan yaşlı bir ayakkabı ustası ve onu izleyen genç ve modern kadın
figürü geçmişten günümüze uzanan firma hikâyesini betimlemektedir. Firma ana
sayfasında firma ile ilgili her bilgiye ulaşmak mümkünken çevrimiçi alışveriş sitesinin
firma ana sayfasından yönlendirme yoluyla verilmesi doğru değildir. Çünkü her hangi
bir arama motoruna firma adı yazıldığında çevrimiçi ayakkabı mağazası değil
öncelikle firmanın ürünlerinin satışa sunulduğu farklı e-ticaret siteleri daha sonra
firma ana sayfası arama sonuçlarında yer almaktadır. Firmanın ana sitesi ile firmanın
çevrimiçi alışveriş sitesi karşılaştırıldığında çevrimiçi alışveriş sitesi firmanın ana
sitesinden daha sönük kalmaktadır. İnci ayakkabı’da sosyal medyayı kullanmaktadır.
Ancak etkili olduğu söylenemez. Çünkü takipçi ve beğeni sayısı dikkate değer
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ölçülerde değildir. Sitede yer alan ana problem ise firmanın ürün sayısı ile çevrimiçi
alışverişe sunduğu ürün sayısı arasında ciddi bir fark oluşudur. Bu durum şu
düşünceyi akla getirebilmektedir. İnci ayakkabı günümüzde ticari hayatta önemli bir
yer edinen e-ticaret olayına sessiz kalmak istememiş ancak gereken önemi de
vermemiştir. Ödeme sistemi olarak sadece kredi kartı ve havale olması, çevrimiçi
alışverişte kapıda ödeme seçeneğini kullanmak isteyen tüketici kitlesini kaçırmak
anlamına gelmektedir. Oysaki çevrimiçi alışveriş yapmak isteyen ancak kredi kartı
kullanmak istemeyen kişi sayısı daha önce yapılmış birçok çalışmada tespit
edilmiştir. Firmanın bu noktaya gereken hassasiyeti göstermemesi dikkat çekicidir.
Firmanın anlaşmalı olduğu kargo firması ile ürün iadesi yapıldığında tüketici
tarafından ücret ödenmemesi ve tüketicinin çevrimiçi aldığı bir ürünü eğer
değiştirmek isterse herhangi bir İnci mağazasından da değiştirebilme olanağı
tanınması ise doğru alınmış kararlardır. Çevrimiçi mağaza’da herhangi bir ürün
incelendikten sonra ana sayfaya yönlendirme butonunun olmaması sitenin eksik
noktalarından birisidir.

2.1.3. Hotiç Ayakkabı ( www.hotic.com.tr)
1938 yılında Salih Hotiç tarafından kurulan firma 1956 yılında açmış olduğu
iki mağaza ile perakende sektörüne girmiştir. Tüm ürünlerinde gerçek deri ve doğal
malzemeler kullanan firma bugün yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık 80 mağazası ile ticari
faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmanın kendi alt markası olan “Yaya” ise gündelik
yaşamda daha rahat olunması ancak rahatlık sağlanırken şıklıktan da ödün
vermemek üzere tasarlanmış koleksiyonu bünyesinde barındırmaktadır
(http://www.hotic.com.tr/Main/Home/PageContent/Markamiz e: 17.7.2012).
Hotiç ayakkabının çevrimiçi mağazasının ana sayfa görüntüsü aşağıdaki
gibidir.
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Firmanın ana sayfasında beyaz zemin üzerine kayan bant şeklinde firma ile
ilgili reklamlar kullanılmıştır. Yukarıda görülen ana sayfa reklamında kadın model
kullanılmışken bir sonraki kayan sayfada aşağıda görüldüğü gibi erkek model
kullanılmıştır.

Site ana sayfada kadın, erkek ve yaya hotiç linkleri yer almaktadır. Kadın
kategorisi kendi içerisinde üç bölüme ( ayakkabı, çanta, aksesuar) erkek kategorisi
kendi içerisinde iki bölüme ( ayakkabı, aksesuar) ve yaya hotiç kendi içerisinde iki
bölüme ( kadın ayakkabı, erkek ayakkabı) ayrılmıştır. Siteden alışveriş yapabilmek
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için üyelik zorunludur. Sitede kullanıcı ilgisini çeken kategoride ürünleri inceleme ve
ürün arama bölümüne girerek aradığı ürünün türünü veya kodunu yazarak direkt ilgili
ürüne ulaşabilmektedir. Sitede “hediye paketi” uygulaması bulunmaktadır. Bu
uygulama ile kullanıcı isterse satın almış olduğu ürünü hediye paketi yaptırabilmekte
ve hediye mesajı ekleyebilmektedir. Firmaya çevrimiçi alışveriş ile ilgili olarak sitede
verilmiş telefon numarasından veya e-mail adresinden ulaşmak mümkündür. Siteden
alınmak istenen bir ürüne ait ödeme sistemi kredi kartı ve havale/EFT yoluyla
yapılmaktadır. Ürün teslimatı anlaşmalı kargo firması ile gerçekleştirilmekte olup 100
TL ve üzeri siparişlerde kargo ücreti firma tarafından karşılanmakta, 100 TL’nin
altındaki siparişler için Türkiye’nin her yerine 5 TL kargo ücreti alışveriş tutarına
eklenmektedir. Satın alınan üründen memnun kalınmadığı takdirde kullanılmamış
ürün teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde iade edilebilir veya 30 gün içerisinde
değişiklik

talep

edilebilmektedir.

Üretimden

kaynaklanan

bir

hata

olduğu

düşünüldüğünde ürün faturası üzerinden bulunan sipariş numarası ile firmaya mail
yoluyla ya da telefonla ulaşılabilmektedir. Sitede kullanıcı gizlilik ve güvenlik
konularında bilgilendirilmekte olup ayrıca 3D Secure Kullanımı açıklaması mevcuttur.
Firma yurtdışı mağazaları hakkında da kullanıcıyı bilgilendirirken siteden iş
başvurusu yapmak da mümkündür. Kullanıcı sitede ilgilendiği bir ürünü incelemek
istediğinde ürünün dört farklı açıdan çekilmiş fotoğrafına, ürünün cinsine, mevcut
numaralarına ve renk seçeneklerine satışa sunulduğu fiyat ile almak istediği anda ki
fiyat bilgilerine ulaşabilmektedir. Firma sosyal medyayı kendi sitesinde link olarak
kullanmamakta

ancak

facebook

üzerinden

arama

yapıldığında

firmaya

ulaşılabilmektedir. Firmanın sosyal medya’da yeni olduğu ve etkili kullanmadığı gerek
almış olduğu beğeni sayısından (171 kişi) gerekse facebook’a katılım tarihinden ( 23
Aralık 2011) anlaşılmaktadır. Hotiç ayakkabının sitesinde de ana sayfaya dönüş linki
bulunmamaktadır.

Yorum ve Eleştiriler
Hotiç ayakkabının sitesi beyaz zemin üzerine kayan bant şeklindeki firma
reklamları ile tüketicisini karşılamaktadır. Site kullanımı genel hatları ile kolaydır.
Ancak firmanın mağazalarında kombin ürünler de satılırken çevrimiçi mağazalarında
kombin ürünlere yer vermedikleri görülmektedir. Kullanıcısını çevrimiçi güvenli
alışveriş konusunda bilgilendiren site “tüketicinin korunması hakkında kanun’dan”
bahsetmemektedir. Anlaşması olan kargo firması ile yasal süre içerisinde iade işlemi
gerçekleştirildiğinde kargo ücreti firma tarafından karşılanırken başka bir kargo
firması ile yapılacak gönderimi kabul etmemesi olumsuz bir taraf olarak göze
çarpmaktadır. Çünkü firmanın anlaşmalı olduğu kargo firmasının Türkiye’nin her
yerinde şubesi bulunmamaktadır. Günümüzde sosyal medya hem bireysel hem de
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ticari faaliyetlerde etkin bir araç olarak kullanılırken firmanın çevrimiçi alışveriş
sitesinde sosyal medyaya yer vermemesi büyük bir eksikliktir. 1956 yılından beri ticari
faaliyetlerini sürdüren bir firmanın sanal dünya’da daha etkili olması beklenen bir
özelliktir. Firmanın çevrimiçi mağazasında hem yurtdışı operasyonları hakkında bilgi
vermesi hem de iş başvurusuna imkân tanıması sitenin sadece çevrimiçi alışveriş
sitesi mantığıyla kullanıma açılmadığının bir göstergesidir. Zira arama motoru
üzerinden firma arandığında öncelikli sonuçlar firmanın ürünlerini satan diğer
alışveriş siteleridir. Benzer alanda faaliyet gösteren firmalar genelde kargo ücretsiz
satış işlemi gerçekleştirirken Hotiç firmasının 100 TL nin altındaki siparişler için
kullanıcıdan kargo ücreti talep etmesi sitenin kullanım sıklığını düşürecektir. Çünkü
firmanın ürünleri hemen hemen tüm özel alışveriş kulüplerinde neredeyse %80’e
varan indirimler ile belli günlerde ( örneğin hafta sonları) kargo ücretsiz uygulaması
ile satışa sunulmaktadır. Firmanın mağazalarında yaptıkları sezon sonu indirimleri
çevrimiçi mağazalarında sanki farklı bir kampanya varmış gibi sunmaları ise sıklıkla
çevrimiçi mağazalardan alışveriş yapan tüketicinin ilgisini çekmeyecektir. Çünkü
benzer işi yapan firmalar gerek mail yoluyla gerekse cep telefonundan mesaj ile
sadece çevrimiçi mağazalarına özel kampanya düzenlemekte ve bunu tüketicisi ile
paylaşmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Günümüzde

elektronik

perakendecilik

geleneksel

perakendecilik

için

rekabetçi bir tehdit olmamakla birlikte ilerleyen zamanlarda insanların sanal dünyaya
olan yoğun ilgisi devam ettikçe tehdit unsuru olma özelliği taşıyabilecektir. Bu
noktadan hareketle geleneksel perakendeciler faaliyetlerini mutlaka sanal dünyaya
taşımalıdırlar.

Ancak

bunu

gerçekleştirirken

sanal

dünyanın

kendine

has

bulundurması gereken özelliklerini de atlamamalıdırlar. Bu çalışmada faaliyetlerini
sanal dünyaya aktaran “ayakkabı” perakendecileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma
için öncelikle Ordu Üniversitesi Ünye İİBF’de öğrenim gören 1500 öğrenciye açık uçlu
bir soru formu dağıtılmış ve bildikleri ayakkabı markalarını sıralamaları istenmiştir.
Öğrencilerin cevapladıkları forma göre 13 adet marka tespit edilmiş bu 13 markanın
12 tanesinin google arama motoru üzerinden çevrimiçi mağazası olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrencilerin verdikleri cevaplara göre bu 13 marka; Beta, İnci, Hotiç,
Converse, Onitsukatiger, Adidas, Nike, Arow, Ceyo, Flo, Kinetix, Lescon, Polaris’dir.
Tespit edilen ayakkabı mağazalarından sıralamalarda ilk üçte yer alan Beta
Ayakkabı, İnci Ayakkabı ve Hotiç Ayakkabı’nın siteleri betimsel analiz ile
incelenmiştir. Burada araştırmacının dikkatini çeken hususlardan bir tanesi 18 ile 25
yaş grubu olan öğrenci kitlesi gözlemlendiğinde en çok Converse ve spor ayakkabı
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giyerlerken açık uçlu soruya verdikleri marka yanıtlarında genelde tüketici profili 30
yaş ve üstü olan orta ve üst gelir grubunun satın alabileceği ürünler satan markaların
cevap sıralamasında başı çekmeleridir. Bu durum başka bir araştırmada incelenebilir.
İnceleme konusu yapılan üç markanın sitelerinin belirlenen ölçütler
dâhilindeki betimsel analizi genel bir tablo halinde aşağıdaki gibidir:

Ölçüt

Beta Ayakkabı

İnci Ayakkabı

Hotiç Ayakkabı

www.betashoes.com

http://shop.incideri.com

www.hotic.com.tr

Ürün Kategorisi

Var

Var

Var

Üyelik

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Özel Gün

Var

Yok

Yok

Var

Var

Yok

Ödeme

Kredi Kartı, Havale,

Kredi Kartı, Havale

Kredi

Seçenekleri

EFT, Posta Çeki

Tüketicinin

Paylaşılmış

Paylaşılmış

Paylaşılmamış

Var

Var

Var

Ayakkabı Kılavuzu

Var

Yok

Yok

Sosyal Medya

Var

Var

Yok

Ürün Arama Linki

Var

Yok

Var

İletişim Bilgileri

Açık Adres, Telefon,

Müşteri

Faks, Müşteri İletişim

Formu, Açık adres ve

Formu

kroki

Yok

Yok

Yok

E-Mail ve SMS

E-Mail

E-Mail

Kampanyaları
Kurum Başarılarını
ve Haberlerini
Paylaşma
Kartı,

Havale, EFT

Korunması
Hakkında
Kanun’un
Paylaşımı
Ödemede Taksit
Seçeneği

Kullanımı

Site Ana sayfa

İletişim

Telefon, e-mail

Uygulaması
Üyeleri
Kampanyalarla
ilgili bilgilendirme
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Ölçüt

Ürün İade

Beta Ayakkabı

İnci Ayakkabı

Hotiç Ayakkabı

www.betashoes.com

http://shop.incideri.com

www.hotic.com.tr

Ürün

Ürün iadesi var. Ürün

Ürün iadesi var.

değişimi

Ürün değişimi de

Sadece

iadesi

yok.

üretimden

kaynaklanan

yapılabiliyor.

yapılabiliyor.

Var

Var

Var

Ücretsiz

Ücretsiz

100 TL Üzeri

sorun

bir

de

olduğunda

iade kabul ediliyor.
Ürün hakkında
detaylı bilgi
Kargo

Ücretsiz
100 TL Altı 5 Tl
Kargo ücreti var.

Tablo’dan anlaşılacağı gibi bu üç marka içerisinde çevrimiçi ayakkabı
mağazasına gereken hassasiyeti en çok gösteren marka “Beta” ayakkabıdır. Gerek
ödeme seçeneklerinin fazlalığı gerekse özel gün kampanyaları ve etkili sosyal medya
kullanımı ile ön plana çıkmaktadır. Ürün iadesi ve değişimini kabul etmemesi ise
belirlenen ölçütler içerisinde tek eksik olduğu alan olarak göze çarpmaktadır. İnci
ayakkabı ise kendi ana sitesinden çevrimiçi sitesine yönlendirme yapmakta
dolayısıyla firma hakkında her bilgi site ana sayfada yer alırken çevrimiçi mağazası
sönük kalmaktadır. Her firmanın ister geleneksel ticaretle uğraşıyor olsun ister eticaret yapıyor olsun sezon sonu yapmış olduğu indirimleri İnci ayakkabı’nın farklı bir
kampanya yapıyormuş gibi sunması doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü çevrimiçi
alışveriş yapan bir tüketicinin rakip firmanın çevrimiçi mağazasına girmesi ve
kampanya ile diğer özellikleri incelemesi dakikalar kadar kısa bir zamanda
olmaktadır. Hotiç ayakkabı ise bu üç marka içerisinde çevrimiçi mağazasına en az
hassasiyeti gösteren marka olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Sosyal medyayı
kullanmamaları, belirledikleri fiyatın altında ürün talep eden tüketiciden kargo ücreti
almaları, kurum başarı ve haberlerinin paylaşılmaması, özel gün kampanyaları
uygulamalarının bulunmaması örnek olarak verilebilir. İnci ayakkabı’da bulunan
alışveriş listesi ve alarm listesi özellikleri yeni ve farklı uygulamalar olarak dikkat
çekerken, Hotiç ayakkabı’da bulunan hediye paketi ve hediye notu seçenekleri de
dikkat çekici uygulama örnekleridir. Ancak çevrimiçi bir mağazada öncelikli yer alması
gereken ölçütler tamamlanmalı daha sonra farklı uygulama adımlarına yer
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verilmelidir. Elbette her farklı uygulama firmayı rakiplerinden bir adım öne
çıkaracaktır.
İncelenen firmalar içerisinde İnci ayakkabı ve Hotiç ayakkabı’nın çevrimiçi
mağazaları sanal dünyada da olmak gerektiği için sanki sanal mağaza uygulamasına
gidilmiş

hissi

vermektedir.

Geleneksel

perakendecilikte

ticari

hayatlarındaki

deneyimler ve mağaza sayılarının fazlalığına dikkat edildiğinde bu iki firma gereken
hassasiyeti gösterirse çevrimiçi mağazacılıkta da yükselen bir başarı gösterecektir.
Beta ayakkabı ise mevcut uygulamalarına yeni ilaveler yaparak ( alışveriş alarm
listesi, hediye paketi uygulaması ve özellikle beğenilmeyen ürün iadesinin kabulü) var
olan çevrimiçi tüketici kitlesini şüphesiz artırmış olacaktır.
Web sitelerinin içeriğini analiz etmeye çalışan bu çalışmada “betimsel analiz”
kullanılmıştır. Ancak bundan sonraki benzer çalışmalar için Fuzzy TOPSİS
yönteminin de kullanılabileceğini belirtmekte fayda vardır.
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ÖZET
İşletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri için kullandıkları en
önemli araçlardan biri olan reklamlar mobilite ile birlikte değişime uğramıştır. Özellikle
kısa mesaj servisinin popülerliğinin artması ile birlikte yeni bir reklam kanalı olan
mobil reklam kanalının, tüketicilerin dikkatini çekecek şekilde olmasının yanı sıra
rahatsızlık vermeyecek şekilde olması da gerekir. Mobil telefonların kolay
ulaşılabilirliğinin yanında kişisel aygıtlar haline gelmesi, mobil tabanlı izinli pazarlama
kavramının ön plana çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda bu çalışma ile
tüketicilerin mobil tabanlı izinli pazarlama uygulamalarına yönelik tutum ve
davranışlarının araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, toplam
653 kişiye yüz yüze anket yapılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Buna
göre tüketicilerin izinli pazarlamaya yaklaşımlarında modeldeki üç değişken de
(deneyim, güven, kontrol) etkilidir.
Anahtar Kelimeler: Mobil pazarlama, izinli pazarlama, tüketici, güven,
deneyim
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FACTORS AFFECTING CONSUMERS'
DECISIONS CONCERNING MOBILE BASED
PERMISSION MARKETING PRACTICES

ABSTRACT
Advertising as an important tool for companies to sustain their existence in
the competitive environment has been changed a great deal with the digital
mobilization phenomena. Increasing popularity of short message service (sms), does
bring a new burden on the mobile advertising, it should show concern on not
disturbing consumers. As mobile phones are personal devices that are easy to be
reached, the concept of “permission based” mobile marketing has come into
prominence. In this context, this study aims to analyze consumers’ attitude and
behavior regarding mobile based permission marketing applications. For this purpose
a questionnaire was applied to 653 respondents and findings were evaluated.
Consequently, results indicate that three variables in the model (experience, trust,
control) do influence customers' consideration about mobile based permission
marketing.
Keywords: Mobile marketing, permission marketing, consumer, trust,
experience
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GİRİŞ
Son yıllarda mobil iletişimin gelişmesine paralel olarak mobil araçların
kullanımında da büyük bir artış gözlemlenmektedir. Ağların, mobil cihazların ve mobil
telekomünikasyonun gelişmesi, büyümesi ve kullanımının kolaylaşması önemli
fırsatlar sunmaktadır (Bamba ve Barnes, 2007:815). Telefonlar ve kişisel dijital
araçlar iletişimin hızını, sıklığını ve kullanılabilirliğini arttırmıştır. Bu araçlarla
ilişkilendirilmiş teknoloji pazarlamacılara tüketicilerle kişisel iletişim kurmaya imkan
sağlamaktadır (Scharl vd., 2005:159).
Mobil pazarlama ürün, hizmet ve fikirlerin tutundurulmasında mobil iletişim
tekniklerini kullanarak yapılan pazarlama iletişimini ifade etmektedir (Pousttchi ve
Wiedemann, 2007). Bu tanımlamanın yanısıra mobil pazarlama, interaktif kablosuz
medya araçlarını kullanarak müşterilere ürünler, hizmetler ve fikirleri tanıtan ve
aktaran, zaman ve mekana duyarlı, kişiselleştirilmiş bilgiler sağlayan ve bu sayede
tüm paydaşlar için değer üreten pazarlama aracı olarak da tanımlanabilir (Dickinger
vd., 2004).
Günümüz tüketicileri açısından zamanın kısıtlı bir kaynak olması dikkate
alındığında, mobil pazarlama faaliyetleri yürüten işletmelerin asıl amaçları sürekli
farklılaşan hedef kitleyle, mekandan bağımsız bir şekilde ve günün her anında birebir
ilişki kurabilmektir. Bu amacın yanısıra işletmeler mobil pazarlamayı, ürünün
konumlandırmasını güçlendirme, marka ve ürün bilinilirliğini oluşturma, satışları
artırma, müşteri kazanma, müşterilerin dikkatini çekme, müşteri sadakati sağlama ve
doğrudan pazarlama yapma gibi amaçlar için de kullanılabilmektedir (Yüce vd.,
2012:183).
Mobil teknoloji araçları ile birlikte pazarlamaya konu olan ve tüketicilere
değer sunmakta faydalanılan mobil pazarlama araçlarının ya da mobil cihazların her
zaman erişime açık olması, kullanıcının yanında bulundurmasına müsait ebatlarda ve
ağırlıkta olması ve pazarlamacılara hedef kitleye her an ulaşabilme fırsatı sunması
mobil pazarlamanın avantajlarıdır (Stanoevska-Slabeva, 2003). Bununla birlikte
pazarlamacılar

için mobil pazarlamanın diğer

avantajları

yüksek derecede

kişiselleştirme, etkileşim ve doğru yerde ve doğru zamanda çok sayıdaki hedef kitle
üyesine düşük maliyetle ulaşmak olarak da sıralanabilir (Anckar ve D'Incau, 2002).
Godin (1999) ile popülerlik kazanan izinli pazarlama, tüketicilerin bir şirketten
bilgi almaya rıza göstermesi ile şirketlerin, tüketicilerle sürekli ve gittikçe derinleşen
bir ilişki kurması ile ilgilidir. İzinli iletiler kullanıcıya daha fazla yaklaşabilmek için
zamana, mekana ve kişisel özelliklere uygun hale getirilebilir (Carroll vd., 2007).
Bunun yanısıra izinli pazarlama kavramı, pazarlamacılara izin vererek müşterilerin
kendilerini şirketin ürünleri üzerinde eğitme imkanı da sağlar (Kavassalis, 2003:56).
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Mobil pazarlamanın başarılı olabilmesi tüketicilerin sürekli olarak mobil
araçları kullanmasının sağlanmasına bağlıdır ve bu sayede mobil pazarlama yeniliğin
kullanımı olarak düşünülecektir. Mobil araçlar, tüketiciler reklam iletilerini telefonlarına
sürekli olarak almayı kabul ederlerse verimli olabilir. Mobil pazarlamanın kabulüne
dair geniş çaplı bir tahmin oluşturabilmek için tüketicilerin adaptasyon ve kullanım
kararlarını bütünleşik bir süreç olarak incelemek gerekir (Bauer vd., 2005:182-183).
İzin tabanlı reklamlar, geleneksel rahatsız edici reklamlardan, mesaj almaya
olan isteklerini açıkça ifade etmiş bireylere belli ürünler, hizmetler veya içerikler
hakkında iletiler gönderilmesi ile ayrılmaktadır. Tüketicilerin, izinsiz olan gönderilen
iletileri görmezden gelmelerinin önüne geçmek için büyük bir önem arz eden izinli
pazarlama,

hedef

kitlenin

iznine

dayanarak

tüketicilerin

rahatsız

olmasını

engellemektedir (Tsang vd., 2004:68).
Pazarlamacılarla kullanıcılar arasındaki bu ilişkide izin kavramı önemlidir ve
pazarlamacıların söz konusu mobil reklamlarını sürdürebilmeleri kullanıcının izni
doğrultusunda olmalıdır. Bu noktada, kullanıcıların mobil iletilere güveni, bu iletiler
üzerindeki kontrolü ve geçmişteki mobil pazarlama deneyimleri gerekli iznin verilmesi
için önemli faktörler olarak sıralanabilir. Bu çalışmanın amacı da, sıralanan faktörlerin
tüketicilerin izinli pazarlama uygulamalarını nasıl etkilediğini ortaya koymaktır.
Literatür Taraması
Literatürde mobil ve izinli pazarlama üzerine bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Tsang vd. (2004) tarafından Tayvan’da yapılan çalışmada mobil reklamcılığa karşı
genel tutumun olumsuz olduğu ancak izinli ve ödüllü reklamcılığa karşı tutumun
olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Barwise ve Barwise ve Strong (2002) de izinli
mobil reklamlara yönelik tüketicilerin tutumunun olumlu olduğunu belirtmişlerdir.
Barnes ve Scornavacca (2004), tüketicilerin mobil reklamları kabulünde etkili
olabileceklerine inandıkları üç faktörü şu şekilde belirtmişlerdir: kullanıcı izni,
kablosuz servis sağlayıcı (wireless service provider-WSP) ve markaya olan güven.
Kullanıcı izni, bu değişkenler arasında en önemlisi olarak ifade edilmektedir çünkü
tüketiciler gelen çok sayıda spam1 ve SMS ile gelen pazarlama reklamlarına karşı
korku ve endişe duymaktadırlar. Muk (2007), Amerika ve Kore’deki üniversite
öğrencilerine yaptığı çalışmada, koreli gençlerin mobil reklamcılığa karşı tutumların
Amerikalı gençlere göre daha olumlu olduğu sonucuna varmıştır. Carroll vd. (2007)
ise, mobil reklamcılığın kabulü üzerinde dört faktörün; (izin, mesajın içeriği, servis

1

İnternette

birçok

kullanıcıya

gönderilen

http://tureng.com/search/spam,/29.07.2012

uygun

olmayan

ya

da

istenmeyen

mesajlar;
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sağlayıcının mesaj üzerindeki kontrolü ve mesajların dağıtım zamanı ve sıklığının)
etkili olduğunu ortaya koymuştur. Al-alak ve Alnawas (2010) mobil mesajlarda verilen
bilginin ilgili ve kullanışlı olması, eğlenceli olması, kişisel kullanıma uygun olması ve
güven faktörlerini dikkate almış ve tüketicilerin mobil market reklamlarına karşı
tutumlarının olumsuz olduğu ve izinli pazarlama reklamlarına katılım niyetlerinin daha
az olduğu sonucuna varmışlardır. Karjaluoto vd. (2011) ise 8578 cevaplayıcının
katılımı ile gerçekleştirdikleri çalışmalarında mobil pazarlamaya karşı tutumları
cinsiyetlere göre incelemişler, kadınların doğrudan mobil pazarlama iletişimine daha
olumlu cevap verdiği sonucuna ulaşmışlardır.
Ülkemizde yapılan çalışmalarda; Usta (2009), üniversite öğrencilerin mobil
reklamcılığa karşı tutumlarını ölçmeye yönelik çalışmasında bu konunun altını çizmiş
ve tüketicilerin mobil reklamlara karşı tutumunun işletmeler tarafından bilinmesi
gerektiğini aktarmıştır. Çalışmanın sonucunda ise üniversite öğrencilerinin kısa mesaj
reklamlarına karşı genel tutumlarının olumsuz olduğunu, reklamların ancak izinli veya
ödüllü olursa tutumların olumlu olduğunu ifade etmiştir (Usta, 2009:305). Yine, SMS
reklamlarına yönelik tüketici tutumları üzerine yapılan bir diğer çalışmada İspir ve
Suher (2009), tüketicilerin genelinin mobil reklamlara karşı olumsuz bir tutum
sergilediğini ancak izinli reklamla bu olumsuzluğun bir nebze azaltıldığı sonucuna
ulaşmışlardır. Barutçu ve Göl’ün (2009) çalışması da aynı doğrultudadır, mobil
reklam araçlarına yönelik olarak iznin ön planda olduğunu, mobil iletişim araçlarının
izinli olarak kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Yüce vd. (2012), yine
üniversite öğrencileri üzerine yapılan çalışmalarında reklam mesajlarının genelde
okunmadan silindiğini, reklam mesajlarının eğlenceli, güvenilir ve alışverişe
yönlendirici bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
2. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Hem

tüketiciler

hem

de

pazarlamacılar

tarafından mobil

araçların

kullanımının ve pazarlamacıların bu araçları kullanarak yürüttükleri pazarlama
iletişimi çalışmalarının gittikçe artması nedeniyle izin kavramı önemli bir boyut
kazanmış ve araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Tablo 1'de Türkiye'de mobil pazarlama
uygulamalarında kullanılan iletişim araçlarının yıllara göre dağılımı yer almaktadır.
Tablo 1’den de görülebileceği gibi sabit telefon abone sayısı 2004 yılından
sonra düşüşe geçmiş, cep telefonu abone sayısı ise 2001-2008 yılları arasında
büyük bir hızla arttıktan sonra 2009 ve 2012 yıllarında durağan bir seyir izlemiştir.
Ancak yine de sabit telefon abone sayısı ve cep telefonu abone sayısı 2001 yılında
birbirine yakınken 2010 yılında bu sayı yaklaşık dört katına ulaşmıştır. İnternet
kullanıcıları da toplamda ilk iki yıl düşüş yaşadıktan sonra büyük bir hızla artmıştır.
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Tablo 1: Türkiye'deki Haberleşme Araçlarının Yıllara Göre Dağılımı
Haberleşme
Araçları

Telefon
Abone Sayısı

Cep Telefonu
Abone Sayısı

İnternet Abone Sayısı
Toplam
Bireysel
Kurumsal

2001

18 904 486

19 502 897

1 619 270

1 576 843

42 427

2002

18 914 857

23 323 118

1 309 770

1 274 508

35 262

2003

18 916 721

27 887 535

906 650

863 181

43 469

2004

19 125 163

34 707 549

1 474 590

1 264 290

210 300

2005

18 978 223

43 608 965

2 248 105

1 865 930

382 175

2006

18 831 616

52 662 709

3 180 580

2 820 801

359 779

2007

18 201 006

61 975 807

4 842 798

4 489 989

352 809

2008

17 502 205

65 824 110

5 804 923

...

...

2009

16 534 356

62 779 554

6 782 657

...

...

2010

16 201 466

61 769 635

8 672 376

...

...

Kaynak:www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=54,/07.08.12

Küresel olarak ise mobil telefon kaydı 6 milyara yakın seyretmektedir. 2001
yılında bu rakam yaklaşık 1 milyardır. 100 kişi başına düşen telefon kaydı ise 2001
yılında 20 civarında seyretmekteyken, 2010 yılında bu rakam yaklaşık 90’a çıkmıştır.
Bu sayı yeryüzünde bebekler, çocuklar ve mobil telefon kullanmayacak yaşlılar
düşünüldüğünde daha da ilginç bir hal almaktadır. Dünya üzerinde son dört yılda
gönderilen SMS sayıları 56.432'den 192.192'ye çıkmıştır. Bu da dört yılda sayının
yaklaşık dörde katlandığını göstermektedir.
Tablo 2: Küresel Mobil Telefon Kayıtları ve Saniyede Atılan SMS Sayısı 2001-2011

YILLAR

Dünyada toplam
kayıtlı mobil telefon
sayısı (milyon)

Dünyada 100 kişi
başına düşen
telefon sayısı

2001
2002
2003
2004

962
1.159
1.418
1.765

15,5
18,4
22,3
27,3

-

2005
2006

2.207
2.247

33,9
41,7

-

2007
2008
2009

3.369
4.031
4.647

50,6
59,9
68,2

56.432
89.289

2010
2011

5.311
5.972

77,1
85,7

136.683
192.192

Kaynak: www.itu.int/ITU-D/ict/facts/2011/index.html, /07.08.12

Dünyada
saniyede atılan
SMS sayısı
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Türkiye’de ve dünyada hem günlük hayatta hem de bilimsel alanda yaşanan
bu gelişmeler doğrultusunda bu araştırmanın amacı, tüketicilerin mobil tabanlı izinli
pazarlama uygulamalarına yönelik kararlarını etkileyen faktörleri ve bu faktörlerin izin
davranışına etkisini belirlemektir. Araştırmada ele alınan boyutlar kurumsal güven,
algılanan kontrol ve mobil pazarlama deneyimidir ve belirlenen boyutların izin
davranışını ne yönde etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır.

2.1. Araştırmanın Kapsamı ve Veri Toplama Yöntemi
Araştırma Çanakkale ilinde, (Nisan-Haziran 2011 döneminde) mobil
pazarlama uygulamalarında yaşanan deneyim ve algılamanın izinli pazarlama ile
ilişkisinin araştırılması için yapılmıştır. Araştırmanın kısıtları zaman ve maliyet
nedeniyle yalnızca Çanakkale ilinde yapılmış olması ve bu nedenle sonuçların
genellenemeyeceğidir. Çanakkale genelinde kolayda örnekleme yöntemi ile toplamda
679 kişiye yapılan

ankette, veriler yüz yüze anket yöntemi ile birinci elden

toplanmıştır. Anketin, birinci sorusunda yer alan soruya "hayır" cevabını veren, yani
cep

telefonu

olmayan

26

kişi

değerlendirme

dışı

bırakılmış,

653

anket

değerlendirilmeye alınmıştır. Anket formunda yer alan ilk dört soru kullanıcıların cep
telefonu kullanımına yönelik sorulardır. Açık uçlu beş soru, kullanıcıların aldığı SMS
sayısı ve bu mesajların içerikleri ile ilgilidir. Son kısımda altı adet demografik soru yer
almaktadır. Yirmi beş sorunun yer aldığı bölümde ise araştırma modelinin boyutlarını
kapsayan ifadeler yer almaktadır. Bu yirmi beş soru arasında altı soru kurumsal
güvene, yedi soru algılanan kontrole, altı soru izin boyutuna, beş soru ise mobil
pazarlama deneyimi boyutuna ait sorulardır.

2.2. Araştırmanın Modeli
Araştırmada kurumsal güvenin, mobil pazarlama deneyiminin ve algılanan
kontrolün tüketicilerin izinli pazarlamaya karşı tutumları arasında ilişki olduğu
varsayılmıştır ve bu modelde ifade edilen şekliyle bu ilişkiler açıklanmaya
çalışılacaktır. Araştırmanın amacına gore hazırlanan model Şekil 1'de görülmektedir.
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Kurumsal Güven
İzin

Mobil Pazarlama
Deneyimi

Algılanan Kontrol
Araştırma modelinde yer alan boyutlara ilişkin soruların oluşturulmasında
yararlanılan kaynaklar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Modelde yer alan boyutlar
daha önce bu konu ile ilgili yapılan çalışmalardan alınmıştır. Barnes ve Scornavacca
(2003), yaptıkları çalışmada kullanıcıların karar sürecinde etkili olan faktörler
arasında markaya duyulan güveni, Carroll (2005) servis sağlayıcının mesaj
üzerindeki kontrolünü, Kautonen (2007) ise güveni kurumsal ve kişisel diye ikiye
ayırarak ifade etmişlerdir.
Tablo 3: Araştırma Modeli Boyutlarının Oluşturulduğu Kaynaklar
Değişken

Yazarlar

Kullanılan Ölçek

Kurumsal güven

Jayawardhena vd. (2008)

1-kesinlikle katılmıyorum, … -7

Algılanan kontrol

Merisavo vd. (2007) ve

1-kesinlikle katılmıyorum, … -7

Jayawardhena vd. (2008)

kesinlikle katılıyorum

Merisavo vd. (2007) ve

1-kesinlikle katılmıyorum, … -7

Jayawardhena vd. (2008

kesinlikle katılıyorum

Frambach vd. (2007)

1-hiç önemli değil, … 7-çok önemli

kesinlikle katılıyorum

İzin
Mobil pazarlama
deneyimi

Kurumsal güven, algılanan kontrol, izin ve mobil pazarlama deneyimi ile ilgili
hazırlanan ifadeler tablo 3'de görüldüğü üzere 7'li likert ölçeği ile ölçülmüş fakat bu
çalışmada 5'li Likert ölçeği ile kullanılmıştır.
Araştırma modelindeki kurumsal güven: tüketicinin, işletmenin mobil
pazarlamayı kurumsal bir çerçevede, kanun ve yasalara uygun bir şekilde ve
müşterinin onayladığı amaçlar doğrultusunda kullandığına ilişkin güvenidir. Algılanan
kontrol: kullanıcıların izin verildiği takdirde mobil reklamlar alması, alınan mesajların
sayısı ve içeriğini kontrol edebilme ve değiştirebilme imkanıdır. İzin: mobil reklamlara
karşı yaklaşımı, şirketlere mobil araçlarla ilgili bilgileri sağlayıp sağlamayacağına
ilişkin tutumları ifade etmektedir. Mobil pazarlama deneyimi ise; mobil reklamlarla ilgili
geçmiş deneyimleri, sıklığını, bilgilerin güncellenmesine ilişkin tutumları ifade
etmektedir.
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2.3. Verilerin Analizi
Çalışmada öncelikle araştırmaya katılanların demografik özelliklerine ilişkin
bilgiler verilmiş, ardından araştırmada kullanılan anketin güvenilirlik analizi ve frekans
dağılımı yapılmıştır. Son olarak da araştırma modeli kapsamında geliştirilen ilişkiler
regresyon analizi ile test edilmiştir.

2.3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Örneklemi oluşturan toplam 679 kişiden 26 tanesini, cep telefonu olmadığı
için anketin ilk sorusunda "hayır" cevabı vererek geri kalan soruları cevaplamamış ve
analize dahil edilmemiştir. Bu durumda 653 anket değerlendirmeye alınmıştır.
Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 4'de görülmektedir.
Tablo 4: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Yaş

n

%

Eğitim Durumu

18-25

261

40,4

Okur-yazar değil

26-35

134

20,7

Okur-yazar

36-45

127

19,7

İlkokul

46-55

87

13,5

Ortaokul

56-65

31

4,8

6

,9

646

100,0

66 ve üstü
Toplam
Meslek
Özel sektör
Kamu çalışanı
Öğrenci

n

%

4

,6

9

1,4

36

5,6

87

13,3

Lise

150

23,3

Yüksek okul

207

32,1

Fakülte

126

19,5

26

4,0

645

100,0

96

14,9

Yüksek lisans/Doktora
115

17,80-

74

11,5

Toplam
Ortalam Aylık Aile Geliri

222

34,4

0-499 TL

Tüccar-sanayici

37

5,7

500-999 TL

142

22,0

Serbest meslek

90

14,0

1000-1499 TL

227

35,1

Emekli

29

4,5

1500-1599 TL

117

18,1

Ev hanımı

42

6,5

2000-2499 TL

38

5,9

Diğer

36

5,6

2500-2999 TL

12

1,9

645

100,0

3000-3499 TL

8

1,2

Kadın

328

50,7

Erkek

319

49,3

Toplam

647

100,0

Toplam
Cinsiyet

3500 TL ve üstü
Toplam

6

,9

646

100,0
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Anketin ilk bölümünde yer alan sorular kullanıcıların cep telefonu kullanımı
ile ilgilidir. Cep telefonuna sahip olup olmadıkları, sahip olunan cep telefonu sayısı,
son 5 yıl içerisinde değiştirme sayısı ve aylık ortalama cep telefonu masrafı ile ilgili
sorular yer almaktadır.
Tablo 5: Kullanıcıların cep telefonu kullanımına ilişkin bilgiler
Cep telefonu sayısı

n

%

Cep Telefonu

n

%

1

458

70,2

1 kez

171

26,3

2

172

26,4

2 kez

189

29,1

3

22

3,4

3 kez

109

16,8

652

100

4 kez

51

7,8

Değiştirme Sıklığı

Toplam
Aylık Fatura/Kontör Masrafı

n

%

5 ve üzeri

69

10,6

25 tl'den az

218

33,6

Hiç değiştirmedim

61

9,4

26-50 tl

252

38,9

Toplam

650

100

51-75 tl

74

11,4

76-100 tl

53

8,2

101-150 tl

38

5,9

151 tl ve üzeri

13

2,0

648

100

Toplam

Araştırmaya dahil edilen 653 cep telefonu kullanıcısından, bir adet cep
telefonuna sahip olan kullanıcı sayısı %70,2, iki adet cep telefonuna sahip olan
kullanıcı %26,4, üç adet cep telefonu kullanıcı ise %3,4'dür. Son 5 yıl içerisinde
kullanıcıların %28,9'u telefonunu iki kere değiştirmiştir. Yine kullanıcıların 38,6'sının
aylık fatura/kontör masrafı ise 26 ile 50 TL arasındadır.
Anketin üçüncü bölümünde yer alan açık uçlu sorular cep telefonlarına gelen
mesajların içerikleri ve kullanıcıların bu mesajlara verdikleri tepkiler ile ilgilidir. Bu
ifadeye cevap veren 232 kişiden %17,7'si anketin cevaplandığı dönem göz önüne
alınarak geçilen ay içerisinde 10 adet ürün/hizmet reklamlı pazarlama mesajı
aldıklarını belirtmişlerdir. Yine anketin cevaplandığı dönem göz önüne alınarak,
cevap veren 199 kişiden %11,6'sı son 6 ay içerisinde cep telefonlarına haber, hava
durumu, spor haberleri ve benzeri içerikli SMS aldıklarını ifade etmişlerdir. Yine son
altı aylık dönemde cevap veren 93 kişiden %18'3,ü iki kere, aynı oranda katılımcı da
üç kere melodi, logo, ekran koruyucu gibi hizmetlerden SMS kullanarak
yararlandıklarını ifade etmişlerdir. SMS ile ilgili soruya cevap veren 98 kişiden %19'ü,
son 6 ay boyunca gelen SMS'lere bir kere, yine aynı oranda kullanıcı iki kere cevap
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verdiklerini ifade etmişlerdir. Son altı ay içerisinde gelen pazarlama SMS'lerine web
sitesini ziyaret ederek ya da arayarak cevap verenler arasında en yüksek yoğunluğa
sahip grup ise cevap veren 107 kişiden %27,1'lik oran ile bir kere cevap verenlerdir.
2.3.2. Güvenilirlik Analizi
Literatür taraması sonucu araştırmanın amacına ve modeline uygun olarak
oluşturulan anket formunun güvenilirliği test edilmiştir. 25 ölçekten oluşan anketin
ölçek ortalaması 77,1513 ve standart sapması 14,4228 olarak hesaplanmıştır.
Güvenilirlik hesaplamalarında modelin uygunluğunu test etmek amacıyla yapılan
testlere ait varyans analizine göre, ölçümler arası farklılık p=0,000 değeri ile istatiksel
olarak anlamlı olduğunu ve yine p=0,000 değeri ile toplanamazlık özelliğinin de
uygun olduğunu söyleyebiliriz. Genel alfa güvenilirlik değeri 0,8638'dir.
Araştırmada kullanılan 25 değişken araştırmanın amacına ve modeline
uygun olarak dört gruba ayrılmıştır. Kurumsal Güven: Altı soru yer almaktadır ve
genel güvenilirlik değeri (alfa) 0,7479'dur. Algılanan Kontrol: yedi soru yer almaktadır
ve genel güvenilirlik değeri (alfa) 0,8511'dir. İzin: Altı soru yer almaktadır ve genel
güvenilirlik değeri (alfa) 0,8858'dir. Mobil Pazarlama Deneyimi: Beş soru yer
almaktadır ve genel güvenilirlik değeri (alfa) 0,7919'dur.
2.3.3. Regresyon Analizi ve Hipotez Testleri
Regresyon analizindeki ANOVA testi, modelin bir bütün olarak anlamlı olup
olmadığını göstermektedir. Bu noktada 76,666 F değeri ile ve p=0,000 düzeyinde
modelin bir bütün olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Modeldeki bağımlı
değişken izin ve bağımsız değişkenler, deneyim, kontrol ve güven arasındaki
regresyon analizine ilişkin sonuçlar aşağıda Tablo 6'da görülmektedir.
Tablo 6: Bağımsız Değişkenlerin Bağımlı Değişkene Etkisi
Bağımlı Değişkenler: İzin

Bağımsız
Değişkenler

B

Standart
Hata

BETA

t

P

Sabit

-0,085

0,205

-

-0,415

0,678

Kontrol

0,229

0,045

0,188

5,100

0,000

Güven

0,311

0,051

0,228

6,136

0,000

0,411

0,041

0,348

10,068

0,000

Deneyim
R=0,519

2

R =0,269

F=76,666 p=0,000

Bağımlı değişkendeki değişimin %27'si modele dahil ettiğimiz bağımsız
değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Modelin elde edilen diğer parametre
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değerleri ve bunlara ilişkin t değerlerine bakıldığında, parametrelere ait t istatistik
değerlerinden modele dahil edilen her bir değişkenin ayrı ayrı (% 5 anlamlılık
düzeyinde) anlamlı olduğu görülmektedir. Kontrole ilişkin parametre değeri 0,188'dir.
Bunun anlamı kontroldeki bir birimlik artışın izine etkisi 0,188'dir. Güvendeki bir
birimlik artışın izine etkisi 0,228'dir. Deneyimdeki bir birimlik artışın izine etkisi
0,348'dir. Buna göre yaşanacak olan pozitif deneyim tüketicilerin izin davranışlarında
pozitif yönde (diğer değişkenlere göre) daha fazla etkili olacaktır.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Mobil pazarlama, diğer medya araçlarından/ortamından daha saldırgan bir
doğaya sahip olduğundan kullanıcıların mobil pazarlama deneyiminden memnun
kalmasını sağlamak için izin konularına daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir.
Kullanıcının iznini kazanabilmek için sağlanacak bilginin yüksek değer taşıması,
kullanıcı ve reklamcı arasında bir kazan-kazan durumunun yaratılması gerekmektedir
(Tetik, 2008: 42). Pazarlama yöneticilerinin bu durumu göz önünde bulundurarak
mobil reklam kampanyaları düzenlerken SMS reklamları göndermek için
kullanıcılardan izin alması, mobil mesaj almayı kabul eden ve mobil reklamlara karşı
tutumları en olumlu olan kullanıcıları hedef alması daha uygundur (Barutçu ve Göl,
2009:39).
Araştırmanın sonuçlarına göre algılanan kontrol, kurumsal güven ve mobil
pazarlama deneyimi izin faktörü üzerinde etkilidir. Bu faktörler arasında, izin üzerinde
en büyük etkiye mobil pazarlama deneyimi sahiptir. Bunun anlamı tüketicilerin
geçmişte mobil pazarlama ile ilgili yaşadığı deneyimler, mobil mesajların kabulünü ve
kullanımını etkileyen en önemli faktördür.
Pazarlamacıların mobil pazarlama stratejisi geliştirirken ve uygularken
öncelikle tüketicilere doğru deneyim yaşatmaları önemlidir. Tüketici mobil pazarlama
uygulamaları ile ilgili olumlu deneyim yaşadığı zaman mobil tabanlı izinli pazarlamayı
kabullenmesi ve kullanması daha kolay olacaktır. Yine araştırma sonucuna göre
tüketicinin güven duyması izinli pazarlama uygulamalarını kolaylaştıracaktır. Bu
doğrultuda işletmelerin mobil pazarlama uygulamalarında tüketicinin güvenini
olumsuz etkileyecek uygulamalardan şiddetle kaçınmaları gerekmektedir. Tüketicinin,
bilgilerinin sunulması, gelen mesajların içeriği, zamanı vb. açılardan söz hakkı olması
izin üzerinde etkilidir.
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ÖZET
Elektronik müşteri ilişkileri yönetimi (e-CRM), pek çok firma web sitelerinin
temel bileşenidir. Bu çalışmanın amacı, e-CRM özelliklerinin Türkiye’deki çikolata ve
bisküvi üreticilerinin web sitelerindeki kullanımını incelemektir. Literatüre dayalı olarak
ortaya konan 34 e-CRM özelliğinin 12 üretici firmanın web sitesindeki kullanımını
belirlemek amacıyla bir içerik analize uygulanmıştır. Bu çalışmanın bulguları, web
sitelerinde iletişim ve bilginin en çok, sipariş izleme, üye avantajı ve kişiselleştirmenin
ise en az düzeyde kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, özel bir sektörde
hangi tür e-CRM özelliğinin var olduğunu ve ne yoğunlukta kullanıldığı konusundaki
mevcut bilgi ve uygulamaya katkı sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Elektronik Müşteri
İlişkileri Yönetimi (e-CRM), İçerik Analizi.
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ABSTRACT
Electronic customer relationship management (e-CRM) is an essential
component of many corporate web sites. The aim of this study is to examine the
usage of e-CRM features on the selected websites of chocolate and biscuit
manufacturers’ in Turkey. Content Analysis is applied to 12 manufacturers’ websites
to determine their usage of 34 e-CRM features based on the related literature. The
findings of the study reveal that the communication and the information are the most
utilized features whereas the order monitoring, the member advantage and the
customization are the least used ones. This study aims to contribute to current
knowledge and practices of utilization of different e-CRM features in a selected
private industry.
Keywords: Customer relationship management (CRM), Electronic customer
relationship management (e-CRM), Content Analysis.
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GİRİŞ
Özellikle 1980’lerden sonra, artan rekabetin de etkisiyle tüketicilerin
memnuniyetinin ön planda tutulduğu modern pazarlama anlayışı ortaya çıkmıştır.
Modern pazarlama anlayışına göre amaç; önce müşteri elde etmek, bu müşteriyi her
koşulda tatmin etmek, tatmin olan müşteriyi firmaya sadık ve onun ürünlerini tekrar
tekrar satın alan bir müşteri haline getirmektir (Uzunoğlu, 2007: 11).
İşletmeler, müşterileri elde tutmalarına ve bu sayede uzun dönemli ve değer
katkılı

müşteri

ilişkileri

sağlamalarına

yardımcı

olacağı

umuduyla

ilişkisel

pazarlamaya yönelmektedirler (Doherty ve Lockett,2007: 1).
İlişkisel pazarlama yeni müşteriler bulmaktan çok mevcut müşterileri elde
tutma ve onlarla ilişkileri geliştirme üzerinde yoğunlaşan stratejik bir eğilimdir. Bu
anlamda

ilişkisel

pazarlamayı

işlemsel

pazarlamayla

karşılaştıran

yazarlar

bulunmaktadır. Çünkü tek bir satışın yapılması üzerinde odaklaşan işlemsel
pazarlamaya karşın ilişkisel pazarlama müşterilerle uzun dönemli ve tekrarlanan
etkileşimler üzerinde durmaktadır (Öztürk, 2008: 198).
İlişkisel

pazarlama,

bilgi

çağının

pazarlama

felsefesidir.

İlişkisel

pazarlamanın uygulama yöntemlerinden biri de müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)’dir
(Cop ve Bekmezci, 2009: 57). CRM teknolojiyi, süreci ve müşteriye yönelik tüm
faaliyetleri içeren kapsamlı bir iş ve pazarlama stratejisidir. Sadece teknolojiyi değil
veri madenciliği ya da çağrı merkezlerini de içermektedir (Kımıloğlu ve Zaralı,
2009:247; Feinberg vd., 2002: 470).
İlişkisel pazarlama bütün dış ortamlarla pazarlama kapsamında ilişkiler
kurmayı ifade ederken, CRM sadece müşteri ilişkileri üzerine odaklanır (Smith ve
Chaffely, 2002: 239). İnternet CRM fonksiyonlarını web ortamına (e-CRM)
aktarılmasını sağlayan bir platform sağlamıştır böylece iş dünyası web ortamına
yöneldikçe e-CRM merkezi bir konuma doğru gitmektedir ( Feinberg ve Kadam,
2002, s.432).
E-CRM

yazılım,

donanım,

uygulama

ve

yönetim

becerisinin

bir

kombinasyonudur. e-CRM sisteminin amacı; müşteri hizmetlerini iyileştirmek, ilişki
kurabilmek ve müşterileri değerli kılmaktır (Anumala ve Bollampally, 2007).
Günümüzde e-CRM ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen, yapılan
literatür taramasında bisküvi ve çikolata sektöründeki firmalara ait e-CRM
uygulamalarına yönelik olan çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmanın temel amacı, bisküvi
ve çikolata firmalarının web sitelerini e-CRM uygulamaları açısından inceleyerek
literatüre katkıda bulunmaktadır.
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E-CRM
1991 yılında ortaya çıkan dünya çapındaki internet ağı, bilginin internet
üzerinden etkin bir şekilde araştırılmasını mümkün kılmıştır. Bu, bilginin sunuluş
şeklinde bir paradigma değişimi yaratmıştır. Tüketiciler yavaş yavaş ürünler ve
hizmetler hakkında internet üzerinden bilgi sağlamaya başlamışlardır. İşletmeler bu
yeni teknolojinin sağladığı avantajı kullanmış ve elektronik ticaret kavramı doğmuştur
(Clark ve Das, 2009: 3).
CRM; insanlar, işlem ve teknoloji vasıtasıyla müşteriye, pazara, satışlara,
müşteri hizmetleri ve desteğine değinen, işletmenin her alanının bir parçası olan
kusursuz bir işletme stratejisi olarak düşünülmektedir. Diğer yandan internetin
devrimsel nitelikteki etkisini bir avantaj olarak kullanan e-CRM web, kablosuz bağlantı
ve ses teknolojileri gibi yeni teknolojileri dâhil ederek geleneksel CRM tekniklerini
genişletmekte ve bunları tüm CRM ticaret stratejisine e ticaret uygulamalarıyla dâhil
etmektedir (Pan ve Lee, 2003: 96).
CRM kavramı elektronik bir ortam üzerinden e-ticaret ve işlemler bağlamında
ele alındığında müşteri ilişkilerini özellikle internet üzerinden yöneten e-CRM
kavramına dönüşmektedir. İnternet kullanımı ve elektronik iletişim kanallarının
yaygınlaşmasından sonra etkileşim safhasında dahi müşteriye dair bilgilerin bilinçli bir
şekilde elde edilmesini mümkün kılmaktadır. e-CRM uygulamaları bu yeni elektronik
iletişim

kanalları

üzerinden müşteri etkileşimini sağlayan jenerik

uygulama

sistemleridir (Mittal ve Kumra, 2001: 2).
Günümüzde e-CRM en önemli stratejik girişimlerden biri olup, pazarlama
yeteneklerinin artırılmasına aracılık yapar (Sureshkumar ve Palanivelu, 2011:106).
İnternet dünyasında ilişkisel pazarlamanın en yeni paradigması haline gelmiştir.
Birçok

insan

sıklıkla

e-CRM

hakkında

konuştukları

zaman

‘e’

harfini

kullanmamaktadır. Bahsettikleri şey internetin de ötesinde olan oldukça geniş eticaret kapsamında müşterilerle teknoloji arasındaki arayüzleri sağlayan CRM’dir
(Chen ve Chen, 2003: 333).
Günümüzde müşteriler, kendi başlarına bilgi alabilmek, işlem yapabilmek ve
durumdan haberdar olabilmek istemektedirler. Buna bağlı olarak web tabanlı
sistemlerin en az otomatik telefon sistemleri kadar popüler olmasının nedenlerinden
birincisi; web siteleri interaktif sesli yanıt sisteminden daha esnek olması ve
müşterileri ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılayamayacağı belli olmayan bir dizi seçeneğe
hapsetmemesi, ikincisi ise; müşterilere yardımcı olacak daha fazla bilgi vermesidir
(Sybold ve Marshak, 2001: 212).
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İnternet destekli müşteri ilişkileri, web kullanımının en hızlı büyüyen alanı
olarak görünmektedir (Newell, 2004: 227). Online ve interaktif müşteri ilişkileri ve
müşterilerden alınan görüşler doğrudan bir geribildirime imkân sağlamaktadır
(Sterne, 1995: 52).
İlişkilerde bilgi teknolojilerinin kullanımı, koordinasyon üzerindeki avantajları
gittikçe önem teşkil etmekle beraber e-CRM, ilişkileri kişiselleştirmekten uzak olduğu
sebebiyle

tartışma

konusu

olmuştur.

Ancak

bilgi

teknolojilerinin

iletişime

kişiselleştirmeyi de eklemesi üzerine bu tartışma son bulmuştur. İnternet sayesinde
firmalar

pek

çok

bütünleştirici

yol

ile

marka

kişiliklerini

sunma

imkânı

kazanmaktadırlar. Aynı zamanda bir bölüm tüketici grubunun internet ortamında,
ürün ya da hizmet etrafında sanal topluluklar oluşturmalarına imkân yaratılmaktadır
(Donaldson ve O’Toole, 2002: 171).
Sterne (1996)’ a göre e-CRM üç genel hatta sahiptir:


Satış öncesi bilgi ( kurum ve ürün),



E-ticaret servisleri ve



Satış sonrası destek.

İyi bir e-mail yönetimi, e-CRM’de önemli bir araçtır. E-mail, internet
kullanımının yaygınlaşması ile kişilerin haberleşme araçlarına yeni bir boyut
kazandırmıştır. Kişi hiç kâğıt doldurmadan, faks makinesi ile uğraşmadan oturduğu
yerden e-mail gönderebilmektedir. Telefon ile görüşülürken olan tutum, müşteri ile
sağlıklı ilişkilerin sürdürülebilmesi için çok önemlidir. Doğru cevap yanlış bir biçimde
ifade edilirse negatif bir etki yaratacaktır. Öte yandan e-mail yönetiminde kişisellik
üzerinde de durulmalıdır (Sterne, 1996: 55).
Müşterilerden şirkete yönelik talepler ve görüşler bildirilebilmesi, (online)
müşteri hizmetleri, randevu alınması, soru sorulması, üye girişi yapılması gibi konular
da e-CRM perspektifli web sitelerinde yerini bulmaktadır. Web sitelerinin yaratacağı
değer, daha ucuz, daha hızlı ve erişimi daha kolay bir kanal olarak hizmet vermesi ile
ortaya çıkabilir. E-mail erişimi, formlar, çağrı merkezleri, online müşteri temsilcisi gibi
şekillerde bu iletişim kurulabilir (Odabaşı, 2007: 136).
Firmalar, web sitelerinin müşterilerine odaklandığından ve her ziyaretçinin
ihtiyaç duyduğu ya da istediği bilgiye erişmelerine yardımcı olduğundan emin
olmalıdır. Siteler her ne kadar ürün veya hizmet satmaya yönelik dizayn edilse de
odağı müşteriler ile ilişki kurmak olmalıdır. Aynı zamanda ziyaretçilerin firmaya
güvenleri sağlanmalıdır. Bu açıdan web siteleri potansiyel müşterilerin firma hakkında
daha fazla bilgi elde etmelerine de imkân vermelidir (Rich, 2001: 81).
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E-CRM uygulamasının birçok teknolojik bileşeni bulunmaktadır fakat eCRM’i sadece teknolojik açıdan değerlendirmek doğru değildir. E-CRM’i müşterilerin
ihtiyaçlarını iyi bir şekilde anlamaya yardım eden ve müşterilerle kurulan iyi ilişkilerin
devamlılığını ve iyileştirilmesini sağlayan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik stratejik
bir işlem olarak değerlendirmek daha doğrudur. Bu strateji müşteriler ve pazar
trendleri hakkında çeşitli bilgilerin bir araya getirilmesini temel almaktadır böylece bir
firma etkin bir şekilde satış yapabilmekte ve ürün ile hizmetleri pazarlayabilmektedir.
E-CRM ÖZELLİKLERİ
İşletmelerin büyümesi ve online işlemlerin süregelen artışı müşterilere daha
önce hiç olmadığı kadar şirketlerle iletişime geçmelerini sağlayan irtibat noktaları
sağlamıştır. Bu günlerde ‘’e-tüketiciler’’ birçok kanaldan oluşan bir mecrada telefon,
faks, e-posta, web siteleri, online sohbet grupları, VOIP çağrıları ve hatta eski bir
yöntem olan yüz yüze iletişimden oluşan bilgilere ulaşmayı talep etmektedirler. Bu
iletişim kanalları yelpazesi tüketicilerin nasıl, ne zaman ve nerede hizmet alacaklarını
içeren talebe dayalı yeni bir işletme modelinin doğmasına neden olmuştur (Coopee,
2000: 77).
Bisküvi ve çikolata firmalarının kullanabilecekleri e-CRM özellikleri arasında
şikâyet, e-posta, yeni kullanıcılar için bilgi, tüketici danışma hattı, kişiselleştirme,
müşteri hizmetleri, üye avantajları, sipariş, internet ortamında sohbet ve elektronik
haber bülteni gibi faktörler bulunmaktadır. Bu çalışmada 34 e-CRM faktörünün göz
önünde bulundurulması doğrultusunda bisküvi ve çikolata firmalarının e-CRM
faaliyetleri değerlendirilebilecektir.
Tablo 1. E-CRM unsurunu belirleyen özellikler
İletişim, Bilgi ve Genel e-CRM
Özellikleri

e-Ticaret Özellikleri

Satış Tutundurma

E-posta

Online Satın Alma

Sadakat programları

Faks

Online Ürün Bilgisi

Hediye kuponu

Posta Adresi

Ürün Önizlemesi

İndirim

Tüketici Danışma Hattı

Bağlantılar

Üye avantajları

İnternet Ortamında Sohbet

Satın Alma Koşulları

Satış Sonrası Destek

Elektronik Bülten Panosu

Ürün Katoloğu

Şikâyet

Üyelik

Katalog Talebi

SSS

Yerel Arama Motoru

Sipariş

Müşteri hizmetleri sayfası

Site Turu

Kolay Ödeme

Kişiselleştirme
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İletişim, Bilgi ve Genel e-CRM
Özellikleri

e-Ticaret Özellikleri

Satış Tutundurma

Site Haritası

Sipariş İzleme

Kişiselleştirilmiş ürün

Yeni Kullanıcılar İçin Bilgi

Güvenlik

Sitenin kişiselleştirilmesi

Sayfa İndirme Hızı

Gizlilik politikası

Şirket Profili

Hesap bilgisi

METODOLOJİ
Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de gıda sektöründe faaliyet gösteren
bisküvi ve çikolata firmalarının internet ortamında interaktif, tam zamanlı ve etkin bir
şekilde gerçekleştirdikleri müşteri ilişkileri yönetimini (e-CRM)

analiz etmektir.

Araştırmanın evreni, Türkiye’de şu an aktif bir şekilde faaliyet gösteren 58 bisküvi,
çikolata ve şekerleme firmalarıdır. Çalışmanın örneklemi çerçevesinde bulunan 12
şirkete erişim kolaylığını sağlaması açısından web sitelerini bir dizin halinde bulunduran
(http://www.kurumsal.web.tr/firmalar/biskuvit_cikolata_sekerleme_firmalari.php) siteden
ve Google arama motorundan faydalanılmıştır.
Araştırmada yöntem olarak nitel bir araştırma yöntemi olan içerik analizi
kullanılmıştır. Wimmer ve Dominick (2000)’e göre bir nitel araştırma yöntemi olan
içerik analizi, bir metindeki değişkenleri ölçmek amacıyla, sistematik tarafsız ve
sayısal olarak yapılan analizdir. Bell (2001: 14–15) içerik analizi yoluyla incelenen
belgeyi sözlü, görsel, sayısal, sözel hatta anlam bütünlüğü içeren görsel ve sözlü bilgi
olarak adlandırmaktadır. Krippendorff (2004)’a göre içerik analizi, kullanımlarındaki
içeriğe göre metinden ya da diğer verilerden yinelenen ve geçerliliği olan çıkarımları
yapma tekniğidir. İçerik analizi, öznellikler arası objektiflik, önsel tasarı, güvenilirlik,
geçerlilik, yinelenebilirlik ve hipotezin test edilmesini içeren bilimsel yöntemlere
dayanan mesajların nicel analizi ve özetidir bununla birlikte mesajların oluşturulduğu
ve sunulduğu içerik ile ölçülebilen değişkenlerin çeşitleriyle sınırlı değildir (Neuendorf,
2002: 10).

Bu çalışmada araştırmacılar 12 bisküvi ve çikolata firmasının web

sitelerini 34 e-CRM özelliğine dayanarak içerik analizi ile ele almıştır.

Bunun

sonucunda içerik analizi 12 bisküvi ve çikolata firmasına ( Elvan, Eti, Ülker, Saray,
Şölen, Hazal, Azra, Can, Akay, Bifa, Depadere, Elit ) 31 Mart ve 22 Nisan tarihleri
arasında uygulanmıştır. Veriler e-CRM özelliklerini ve web sitelerini belirleyen iki
gözlem grubu tarafından elde edilmiştir. Araştırmada ele alınan e-CRM özellikleri,
literatür taraması sonucunda Feinberg ve diğerlerinin (2002) perakende sektöründeki
e-CRM uygulamalarına yönelik çalışmasında ortaya koyduğu 41 madde olarak
belirlenmiş fakat yapılan inceleme sonucunda 34 maddenin alınmasına karar
verilmiştir. Web sitesinde bulunan ve bulunmayan e-CRM özellikleri ‘’var ya da yok ‘’
şeklinde kodlanmıştır.
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Teddlie ve Yu (2007)’a göre amaçlı örneklem tekniği en çok nitel
araştırmalarda kullanılmaktadır ve bir araştırmanın sorularını cevaplamaya yönelik
spesifik amaçları temel alan birey, grup ve kurum gibi öğelerin seçimi olarak da
tanımlanabilmektedir. Bu araştırmada amaçlı örneklem tekniği kullanılmıştır. Seçilen
örneklem 12 bisküvi ve çikolata firmasının resmi web sitesidir.
Krippendorff ve Bock (2009) literatürde içerik analizinin beş aşamada
açıklandığını belirtmektedir. İlki araştırma soruları ya da hipotezlerin hazırlanmasıdır.
İkincisi örneklemin seçimidir. Üçüncü olarak kategorilerin sınıflandırılmasıdır.
Dördüncüsü kodlayıcıların eğitimi ve kodlamaların güvenilirliğinin kontrol edilmesidir.
Sonuncusu ise verinin analiz edilmesi ve yorumlanmasıdır. Belirtilen bu aşamalar
yapılan bu araştırmada aynı şekilde uygulanmıştır. Çalışmada kategorilerin
sınıflandırılması e-CRM’in özelliklerine yönelik yapılmıştır. Verilerin toplanması
sistematik bir şekilde gerçekleşmiştir. Araştırmada dört kodlayıcı yer alarak web
sitelerini e-CRM özelliklerine göre incelemiştir. Kodlayıcılar iki gruba ayrılmıştır ve
bisküvi ile çikolata firmalarının web sitelerini değerlendirmeden önce kodlayıcılar,
sektör hakkında araştırmaya konu olan kriterleri bağımsız bir şekilde inceleyebilmek
için bilgilendirilmiştir. Veri toplama işlemi literatürden yola çıkılarak uyarlanan e-CRM
özelliklerini ele alması bakımından geçerlilik boyutu ile örtüşmektedir.
Potter ve Donnerstein (1999)’a göre geçerlilik iki bölümden oluşmaktadır. İlki
içerik analizinde yol gösteren bir kodlama cetvelinin oluşturulmasıdır. Eğer kodlama
cetveli kodlayıcıları odaklanan kavramlara götürmede teori ile örtüşüyorsa geçerli bir
kodlama cetveli olarak kabul edilir. İkincisi bazı standartlara göre kodlayıcıların almış
olduğu kararların değerlendirilmesidir. Doğru kararı vermede kodlar standardı
karşılıyorsa kodlamanın geçerli veriler sağladığı kabul edilir. Bu çalışmada kodlayıcı
sayısının fazla olması araştırmanın güvenilir olarak değerlendirilmesini mümkün
kılmaktadır. Bu bağlamda araştırmada ele alınan 34 maddenin incelenmesi
esnasında kodlayıcılar arası güvenilirliğin (inter-coders reliability) hesaplanması için
içerik analizinde geniş bir kullanım alanına sahip olan Cohen’s Kappa katsayısı
kullanılmıştır. Araştırmanın kodlama aşamasında iki kodlayıcı grup yer almış ve veri
bağımsız bir şekilde kodlayıcılar tarafından kodlanmıştır. Kodlamalar araştırmada ele
alınan temalar açısından nominal olarak ‘’var ya da yok ‘’ şeklinde yapılmıştır. Her bir
özellik için kodlayıcıların mutabakat oranı nominal değişkenler için 0.8 olarak
belirlenmiştir. Toplam olarak 888 kodlama yapılmış bu kodlamalardan 28’inde
mutabakat sağlanamamıştır. Kodlama sonucu mutabakat oranı % 96,4 olarak
belirlenmiş ve araştırmanın bu yönü itibariyle güvenilir olduğundan söz etmek
mümkündür.
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BULGULAR
Bu araştırmanın sonuçları, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bisküvi ve çikolata
firmasının sahip olduğu e-CRM özelliklerini ortaya koymaktadır. Aşağıda yer alan
tablolar, bisküvi ve çikolata firmalarının web sitelerinin e-CRM özellikleriyle ilgili 34
tane kriter bağlamında uygulanan içerik analizinin sonuçlarını göstermektedir.

Tablo 2. İletişim, bilgi ve genel e-CRM özellikleri

Araştırmanın sonuçlarına göre iletişim bilgileri kategorisinde; şirket profili,
sayfa indirme hızı ve posta adresi bütün firmaların web sitelerinde bulunmaktadır.
Tablo 2’de gösterildiği gibi bisküvi ve çikolata firmalarının e-CRM özellikleri arasında
bir takım anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Tüketici danışma hattı e-CRM’ de müşteri
memnuniyeti sağlamak açısından çok önemli bir kriter olmasına rağmen web
sitelerinin çoğunda bulunmamaktadır. Yeni kullanıcılar için bilgi kriteri de web
sitelerinin çoğunda bulunmamaktadır. Üyelik kriteri ise web sitelerinin altısında
bulunmakta iken altısında ise bulunmamaktadır.
Tablo 3. E-Ticaret özellikleri
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Bulgular, e- Ticaret özellikleri kategorisinde; online ürün bilgisi, ürün
önizleme ve ürün kataloğunun incelenen web sitelerinin tümünde yer aldığını
göstermektedir. Katalog talebi ve kolay ödeme ise hiçbir web sitesinde yer
almamaktadır. Sipariş, sipariş izleme ve online satın alma incelenen web sitelerinde
gerektiği kadar önem verilmeyen diğer kriterlerdir.
Tablo 4. Güvenlik

Güvenlik kategorisi altında toplanan gizlilik politikası ve hesap bilgisi birçok
firma tarafından önem verilmeyen kriterler arasında yer almaktadır.
Tablo 5. Satış tutundurma

Tablo 6. Satış sonrası destek

Araştırmanın

sonuçları,

satış

tutundurma

ve

satış

sonrası

destek

kategorilerinin de incelenen web sitelerinde genel olarak önem gösterilmeyen kriterler
olduğunu göstermektedir.
Tablo 7. Kişiselleştirme
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Bu sonuçların yanı sıra kişiselleştirme kategorisi altındaki kişiselleştirilmiş
ürün ve sitenin kişiselleştirilmesi kriterleri ise incelenen web sitelerinin hiçbirinde
bulunmamaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ
Çalışmanın amacı, bisküvi ve çikolata firmalarının sahip olduğu e-CRM
özelliklerinin hangi seviyede olduğunu incelemeye yöneliktir. E-CRM bileşenlerinin
çeşitli kategorileri kapsamında incelenen firmaların web sitelerinde e- hizmet özelliği
bulunmaktadır. Şirket profili, sayfa indirme hızı, posta adresi, online ürün bilgisi, ürün
önizleme ve ürün kataloğu gibi kriterlerin en fazla yararlanılan e-CRM özelliği olması
şaşırtıcıdır. E-CRM kapsamında elde edilen sonuçlar, web sitelerinde bulunan
hizmetlerin bisküvi ve çikolata endüstrisinde pazarlama faaliyetlerine entegre
edildiğini göstermektedir. Bisküvi ve çikolata firmalarının birçoğunda e-CRM
özellikleri çoğunlukla kullanılmaktadır ancak tüketici fikirlerine değer verilmesi önemli
bir pazarlama stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Müşteri hizmet formları
mükemmel bir araçtır ve e-maillerin takip edilerek tüketicilerin yorum ve önerilerine
hızlı bir şekilde cevap verilmesi oldukça önemlidir (Stirewalt, 1999: 14).
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar, e-CRM’in firmalar tarafından stratejik bir
uygulama olarak kullanıldığını göstermekte ve firmalar arasında bu uygulamalar
açısından kısmi farklılıklar bulunmaktadır. Ayrıca içerik analizi uygulanarak yapılan
bu araştırma CRM’in internet boyutu ile alınması açısından literatüre katkı
sağlamaktadır çünkü bisküvi ve çikolata firmalarına yönelik e-CRM uygulamalarının
incelenmesi hususunda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bisküvi ve çikolata
firmalarının web siteleri ürünlerinin sembolik görüntüsünü yansıtmaktadır. Bu yüzden
ürünler daha ilgi çekici bir şekilde dizayn edilebilir. SSS (Sık Sorulan Sorular) sitelere
ekleyebilir ve firma ile görüşme fırsatı sunabilirler fakat firmanın var olma sebebi
etkileşimi tetiklemek değil web üzerinden bilgi sağlamak ve nüfuz edinebilmek
olmalıdır (Szmigin v.d, 2005: 487). E-CRM, tüketicileri memnun etmeye yönelik
kullanılabilir ve onları sadık birer müşteri haline getirebilir. Tüketici her zaman için
güven, süreklilik ve kalite istemektedir. Eğer firmaların duruşları inovasyon ve daha
etkin çalışmak için iç görü içeriyorsa bu onu tüketici ile bir ortaklığa doğru
götürmektedir

(Downton,

2008:

11–12).

Web

siteleri

aracılığı

ile

e-CRM

uygulamalarının müşteri odaklı olması, tüketiciler ile sadakat oluşturmanın bir yolu
olarak görülebilir.
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KISITLILIKLAR VE GELECEK ÇALIŞMALAR
Nitel araştırmanın en temel karakteri olan genellenebilirlik birinci kısıtı ortaya
koymaktadır. Diğer bir kısıtlılık ise örneklem ile ilgilidir. Bu çalışmada gerçekleştirilen
içerik analizi sadece 12 bisküvi ve çikolata firması üzerinde gerçekleştirilmiştir daha
genellenebilir sonuçların elde edilmesi için geniş katılımlı bir içerik analizinin
yapılması daha yararlı sonuçlar verebilir. Ayrıca ileride yapılacak olan çalışmalarda
içerik analizini destekleyici tüketicilerin reaksiyonlarını ortaya koyan araştırmaların
yapılması

web

sitelerinin

işlevselliği

açısından

daha

anlamlı

bir

şekilde

değerlendirilebilecektir.
Feinberg ve diğerleri (2002) tarafından perakende sektöründeki e-CRM
uygulamalarına yönelik yapılan çalışmada ortaya konan en önemli e-CRM özellikleri
iletişim, bilgi ve genel e-CRM özellikleri ile e-ticaret özellikleridir. Bu araştırmada
tüketici reaksiyonlarının ortaya konulmasından ziyade e-CRM’in özellikleri ele
alınmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular bir başka sektörde ele alındığında
farklı sonuçlar doğurabilir. Winer (2001)’e göre web ortamı belirgin bir şekilde
çevrimdışı mecralara kıyasla daha verimli müşteri ilişkileri kurma gücüne sahiptir.
Feinberg ve diğerlerinin (2002) belirttiği gibi web sitesi üzerinde e-CRM
uygulamasına sahip olunması gerçek anlamda e-ticaret başarısına sahip olmak
anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla gelecek çalışmalarda araştırmacılar e-CRM
özellikleriyle e- tüketici davranışlarını birlikte ele alabilirler. Bu çalışma e-CRM
uygulamasını kullanan şirket yöneticilerine faydalı olabilecektir.
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ÖZET
Bu çalışmada kişilik özelliklerinin, internetten satın almaya yönelik tutum,
niyet ve davranış arasındaki ilişkilerin gücü üzerindeki etkileri, sebepli eylem teorisi
çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın örneklemi olarak Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi öğrencileri seçilmiştir.
Araştırma sonunda, dışa dönüklük ve açıklık kişilik özelliklerinin, tutumun alt
boyutlarından biri olan zamandan tasarruf ile niyet arasındaki ilişkinin gücü üzerinde
anlamlı bir etkiye sahip olduğuna işaret eden sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sebepli Eylem Teorisi, Kişilik Özellikleri, Satın alma
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THE ROLE OF THE PERSONAL TRAITS
ON INTERNET SHOPPING
IN THE CONTEXT OF REASONED ACTION THEORY

ABSTRACT
In this study, moderator effects of personal traits over attitudes, intention
and behavior of internet shopping are examined within the framework of reasoned
action theory. Students from Eskişehir Osmangazi University constitute the sample
universe in this study.
At the end of the study, results are pointing out that extroversion and
openness traits of personality do have significant effect over the power of the
relationship between time savinga (a sub-dimension of attitude) and intention.
Key Words: Reasoned Action Theory, Personal Traits, Purchase
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GİRİŞ
Hızlı bir büyüme gösteren internet kullanımı ve internetten alışveriş,
tüketicinin online alışveriş yapmasına neden olan unsurların anlaşılmasına yönelik
ilgiyi arttırmaktadır (Kim vd. 2003; Cho, 2004; Shih, 2004; Zahedi ve Song, 2009).
Her geçen gün daha fazla sayıda araştırma, var olan tüketici davranış teorileri ile
online alışveriş sürecinin tüm boyutlarının açıklanabilmesinin yolunu aramaktadır
(Ahuja vd., 2003).
Ancak online alışveriş sürecine yönelik yapılan çalışmalarda, kişilik
özeliklerinin ılımlaştırıcı (düzenleyici) (moderator variable) bir değişken olarak online
satın alma davranışının açıklanmasında sahip olabileceği roller yeterince ilgi
görmemektedir (Bobbitt ve Dabholkar, 2001; Fagerstrom, 2005). Online satın alma
davranışını açıklamaya yönelik olarak yapılan bir çok çalışma, dışsal faktörlerin
doğrudan etkilerini çalışmıştır. Ancak araştırmacılar (örn., Ajzen vd.,1982; James ve
Brett 1984;

Klein ve Yadav, 1989), doğrudan etkileşimleri analiz etmenin çoğu

zaman gereksiz ya da zaten çok net olan bir ilişkiyi tespit etmenin ötesine
geçemediğini ileri sürmektedir. Bu nedenle dışsal faktörlerin ılımlaştırıcı değişken
olarak rollerinin ortaya konmasının çok daha anlamlı olacağı düşünülmektedir.
Bu bağlamda çalışmanın amacı internetten satın alma davranışında, kişilik
özelliklerinin ılımlaştırıcı değişken olarak rolünü ortaya koymaktır.
Gerek basitliği gerekse de güçlü açıklayıcılığı ile tüketici davranışlarını
açıklamada sıklıkla başvurulan teorilerden biri olan Sebepli Eylem Teorisi (Theory of
Reasoned Action) (Ajzen ve Fishbein, 1977), kişilik özelliklerinin ılımlaştırıcı
(moderator) değişken olarak rolünün test edilmesi için ortaya konan araştırma
modelimizin temelini oluşturmaktadır.
Online alışveriş ile internetten alışveriş Türkçe literatürde eş anlamlı olarak
kullanılmaktadır, bu nedenle çalışmada da her iki kavram birbirlerinin yerine
kullanılmıştır.
1. Kavramsal Çerçeve
Sebepli eylem teorisi, davranışın niyet tarafından belirlendiği ve bireyin
rasyonel olarak davranışı gerçekleştirdiğini kabul etmektedir (Ajzen ve Fishbein,
1977). Ajzen ve Fishbein’e göre (1977) davranışın tek ve öncül belirleyicisi niyettir.
Niyet ise tutum ve öznel norm olmak üzere
görülmektedir (Şekil 1).

iki belirleyicinin fonksiyonu olarak
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Şekil 1: Sebepli Eylem Teorisi
Davranışa
yönelik tutum
(A)

Davranışsal
niyet (BI)

Gerçekleşen
Davranış

Öznel Norm
(SN)

Çalışmada sebepli eylem teorisinin, niyetin iki belirleyici fonksiyonundan biri
olarak öne sürdüğü tutum kısmı ile ele alınmış, analizler tutum, niyet ve davranış
arasındaki ilişkiler üzerinde yapılmıştır. Öznel normlar çalışmanın araştırma
sınırlarının dışında bırakılmıştır.
Yapılan çalışmalar, sebepli eylem teorisinin davranışa dair açıkladığı
varyansın %30 civarında olduğuna işaret etmektedir. Bu durum geriye açıklanmamış
%70’lik bir varyans bırakmaktadır (Armitage ve Conner, 2001). Dolayısıyla teoriye
ilişkin açıklayıcılığın arttırılmasına yönelik çalışmalara hala ihtiyaç olduğu ortadadır.
Kişilik özelliklerinin teorinin sunduğu modele katılmasının, açıklanan varyans oranını
da arttırabileceği düşünülmektedir.
Kişilik özelliklerinin sebepli eylem teorisi bağlamında, ılımlaştırıcı rolünü
ortaya koymak amacıyla bugüne kadar yapılan çalışmaların sayısı oldukça azdır.
Literatür taraması sonucu konuya ilişkin sadece 4 adet çalışmaya ulaşılmıştır.
İnternetten satın alma bağlamında ise konuyu ele alan herhangi bir çalışma
saptanamamıştır. Ortaya konan araştırmalardan ilki olan Booth ve Vickers’in (1994)
yaptığı çalışmada kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ve duygusal dengesizliğin
sigara içme davranışı üzerinde ılımlaştırıcı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Literatürde kişilik özelliklerinin ılımlaştırıcı değişken olarak analiz edildiği
diğer üç çalışma Rhodes tarafından ortaya konmuştur. Rhodes ve Hayduk (2002)
tarafından ortaya konan ilk çalışmada, egzersiz yapma niyeti ve egzersiz yapma
davranışı arasındaki ilişkilerin duygusal dengesizlik, sorumluluk ve dışa dönüklük
kişilik özellikleri tarafından anlamlı bir şekilde etkilendiği tespit edilmiştir. Rhodes ve
arkadaşları tarafından (2002) yapılan bir diğer çalışmada dışa dönüklüğün alt
boyutları olan canlılık, girişkenlik ve içe dönüklüğün ılımlaştırıcı etkileri egzersiz
yapmaya yönelik tutum, niyet ve davranış üzerinde test edilmiştir. Ortaya çıkan
sonuçlar dışa dönüklüğün alt boyutlarından biri olan girişkenliğin, tutum, niyet ve
davranış arasındaki ilişkiler üzerinde anlamlı bir etkisi olduğuna işaret etmektedir.
Sonuçlar, ortaya konan modelden girişkenlik alt boyutu çıkarıldığında, dışa
dönüklüğün, niyet, tutum ve davranış arasındaki ilişkiler üzerinde anlamlı bir etkiye
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sahip olmadığını göstermektedir. Rhodes ve arkadaşları tarafından yapılan üçüncü
çalışmada (2009) ise, tüm kişilik özellikleri alt boyutları ile ele alınmış ve sonuçlar
dışa dönüklüğün, girişimcilik alt boyutu ile, sorumluluğun ise öz disiplin alt boyutu ile
tutum, niyet ve davranış arasındaki ilişkiler üzerinde ılımlaştırıcı bir değişken olarak
anlamlı etkiye sahip olduğuna işaret eden sonuçlar ortaya koymuştur.
Literatürde yer alan az sayıdaki araştırmaların sonuçları da kişilik
özelliklerinin sebepli eylem teorisi bağlamında ılımlaştırıcı etkiye sahip olduğuna
işaret etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın cevap aradığı araştırma sorusu; “İnternet
üzerinden satın almaya ilişkin tutum, niyet ve davranış arasındaki ilişkiler, kişilik
özellikleri tarafından anlamlı olarak etkilenmekte midir?” şeklindedir.
2. Yöntem
2.1 Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı sebepli eylem teorisi bağlamında, internetten satın alma
davranışı üzerinde kişilik özelliklerinin ılımlaştırıcı (moderator) etkilerinin ortaya
konmasıdır. Sebepli eylem teorisi çerçevesinde tutum, niyet ve davranış arasında
anlamlı bir ilişki çıkması beklenmektedir. Araştırmada tutumu oluşturan zamandan
tasarruf, eğlence ve güvenlik faktörleri ile niyet arasındaki ilişkinin gücüne,
dışadönüklük, açıklık ve duygusal dengesizlik kişilik özelliklerinin anlamlı bir etkisinin
olup olmadığı analiz edilecektir.
Niyet ile davranış arasındaki ilişkinin gücü üzerinde de her bir kişilik
özelliğinin etkisinin olup olmadığı araştırmada analize tabi tutulacaktır. Bir diğer ifade
ile, çalışmada bağımlı değişken olarak belirlenen satın alma davranışı ile aracı
değişken olan niyet ve bağımsız değişken olan tutum arasındaki ilişkilerin gücünün
kişilik özellikleri tarafından anlamlı bir şekilde etkilenip etkilenmediği analiz
edilecektir. Yapılacak olan çalışmanın modeli şekil 2’deki gibi gösterilebilir:
Şekil 2: Araştırma Modeli
TUTUM
Eğlence
Niyet

Davranış

Güvenlik
Açıklık
Zamandan
Tas.

Dışa
Dönüklük
Kişisel Özellikleri

Duygusal
Denge
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2.2. Örneklem
Bruin ve Lawrence’ın (2000) yapmış oldukları çalışma, internetten alışveriş
yapanların

önemli

bir

bölümünü

üniversite

öğrencilerinin

oluşturduğunu

göstermektedir. Usta’nın (2006) Türkiye’de yapmış olduğu çalışmanın sonuçları da
benzer noktalara işaret etmektedir. Çalışmanın sonuçlarına göre internet kullanan
bireylerin %38’inin elektronik alışveriş yaptığı, yaş arttıkça elektronik alışveriş yapan
bireylerin oranında düşme olduğunu ve en fazla üniversite öğrencilerinin elektronik
alışveriş yaptığını. Bunun yanı sıra online alışveriş yapan tüketiciler, geleneksel
tüketicilere göre daha genç ve daha eğitimli kesimden oluşmaktadır (Usta,2006).
Bu nedenler doğrultusunda amaçlı örneklem olarak üniversite öğrencilerinin
çalışmanın örneklemi olarak seçilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine anket formları dağıtılmıştır. Toplanan 348 anket
formunun, 299 adedi analizlerde kullanılmış, 49 adet anket formu ise uygun bir
şekilde doldurulmadığı için analizlerde kullanılmamıştır.

2.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplamak için anket formundan yararlanılmıştır. Çalışmada
kullanılmış olan anket formu dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım olan
İnternetten satın almaya yönelik olarak tutumun ölçümü için Kim (2004) tarafından
doktora çalışması için geliştirilmiş olan ölçekten yararlanılmıştır. Anketin ikinci kısmı
olan kişilik özelliklerinin belirlenmesi için Goldberg (1993) tarafından bulunmuş,
Srivastava ve John (1999) tarafından geliştirilmiş ve Tomrukçu (2008) tarafından
Türkçeleştirilmiş olan beş faktör kişilik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. Ankette yer alan
niyet ve davranışı ölçmeye yönelik sorular için ise Chung (2001) ve Yoh (1999)
tarafından geliştirilmiş olan ifadeler kullanılmıştır. Anketin son kısmı olan dördüncü
bölümde demografik özelliklere ilişkin sorulara yer verilmiştir. Anketlerin Türkçe’ye
çevrilmesinde tercüme yeniden tercüme yöntemi kullanılmıştır. Bir tercüman ve alan
uzmanı olan bir öğretim görevlisinin yardımı ile çeviriler gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada kullanılan tutum ölçeğinin diğer tutum ölçeklerinden temel
farklılığı tutumu internetten satın almaya yönelik olarak belirlenmiş üç boyut vasıtası
ile ölçmesidir.

Bu boyutlar eğlence, zamandan tasarruf ve güvenlik şeklindedir

(Cowles vd., 2002). Tutumun bu şekilde boyutlar aracılığı ile ölçülmesi yapılan
çalışmaya her bir boyut ile analiz yapabilme şansını sağlamaktadır. İnternetten satın
almaya yönelik tutumu oluşturan boyutlar, madde sayıları ve Cronbach Alpha
değerleri şu şekildedir:
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Güvenlik ( 6 madde) (a=,632), Zamandan tasarruf ( 3 madde) (a=,746) ve
Eğlence (3 madde) (a=,748)
Güvenlik faktörünün güvenirliliğini düşüren iki madde çıkartılarak yeniden
analizi sokulmuş ve elde dilen yeni değerler ile yeni madde sayıları Güvenlik (4
madde) (a=,742) şekline dönüşmüştür.
Katılımcılara tutum ölçeğinde yer alan yargı ifadelerine katılma dereceleri (1)
Kesinlikle

Katılıyorum

(2)Katılmıyorum

(3)Ne

katılıyorum

Ne

katılmıyorum

(4)Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılmıyorum şeklinde verilen beşli likert ölçeği ile
sorulmuştur.
İnternetten satın alma niyeti tek bir soru ile (1) Hiç istekli değilim (5) Çok
İstekliyim olmak üzere beşli anlamsal farklılık derecelemesi ile sayısallaştırılmıştır,
“İnternetten bir ürün almak için istekli misiniz?” sorusu ile ölçülmüştür (Chung, 2001,).
İnternetten satın alma davranışı, katılımcının online satın alma sıklığını ölçen
bir soru aracılığı ile ölçülmüştür. İnternetten satın alma sıklığını ölçmeye yönelik soru
“Ne kadar sıklıkla internet üzerinden alışveriş yaparsınız?” şeklinde olup (a) Hiçbir
zaman (b) Nadiren (Ayda birden az) (c) Arada bir (ayda 1-3 kez) (d) Sıkça (haftada
bir) ve (e) Çok sık (haftada birden fazla) cevap seçenekleri yer almaktadır (Chung,
2001).
Çalışmada beş faktör kişilik özelliklerinden: Dışadönüklülük, Açıklık ve
Duygusal Dengesizlik olmak üzere üç tanesi ele alınmıştır (Goldberg, 1993).
Sorumluluk ve Geçimlilik araştırmanın dışında bırakılmıştır.
Çalışmada yer alan kişilik özelliklerine ait faktörler, madde sayıları ve
Cronbach Alpha değerleri şu şekildedir:

- Dışadönüklülük (7 Madde) (a=,774) -

Açıklık (10 Madde) (a=,581) - Duygusal Dengesizlik (7 Madde) (a=,600)
Güvenirliliği tatminkar düzeyin biraz altında kalan Açıklık ve Duygusal
Dengesizlik boyutundan birer soru çıkartılarak duygusal dengesizliğin yeni Cronbach
Alpha değeri a=,733, aynı şekilde açıklık boyutundan bir soru çıkartılarak yeni
cronbach alpha değeri ,658 olarak hesaplanmıştır.

2.4 Bulgular
Açıklayıcı faktör analizi için tutumu oluşturan faktörler promax yöntemi ile
faktör analizine sokulmuştur. Yapılan faktör analizi sonuçları, tutuma ilişkin 3 alt
boyutu doğrulamıştır.
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Kişilik özelliklerinin boyutları yapılan faktör analizi sonucu, açıklıktan 1
madde, duygusal dengesizlik boyutundan 1 madde olmak üzere toplamda 2 madde,
ölçekten faktör dağılımları yeterince net olmadığı için çıkarılmıştır. Çıkartılan
maddeler sonrasında yapılan faktör analizi sonuçları, kişilik özelliklerine ilişkin 3 alt
boyutu doğrulamıştır.
Örneklemin çoğunluğunu bekar (%94,1) kadınlar (%60,3) oluşturmuştur.
Katılımcıların %58’i ¨ 750 ve altı gelire sahipken, %22,4’ü ¨ 751-1500, %16,1’i ¨
2251-3000 ve %3,3’ü ise ¨ 3001 ve üstü gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir.
Araştırma modelinin analizi için yapısal eşitlik modelinden yaralanılmıştır.
Şekil 3’de Araştırma modelinin path diyagramı görülmektedir.

Şekil 3: Araştırma Modelinin Path Diyagramı
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Analiz sonuçlarına bakıldığında, modelin teori kaynaklı olarak beklenildiği
üzere, yeterince iyi uyum gösterdiği söylenebilir. (χ2/df= 2.359; GFI = .937; AGFI =
.902; ve RMSEA = .068).
Sonuçlar, araştırmanın ilk varsayımının beklendiği şekilde ortaya çıktığını
göstermektedir. Analizin ikinci aşamasında ılımlaştırıcı (moderated) regresyon
analizine sokulacak olan bütün değişkenler standardize edilmiştir. Ardından
standardize edilen değerlerden etkileşim terimleri oluşturulmuş ve analizler
oluşturulan bu yeni terimler ile yapılmıştır.
Açıklık, duygusal dengesizlik ve dışa dönüklük kişilik özelliklerinin her birinin,
tutumun alt boyutları

ile niyet arasındaki ilişkilerin gücü üzerindeki etkileri

incelenmiştir. Bunun yanı sıra her bir kişilik özelliğinin, niyet ile davranış arasındaki
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ilişkinin gücü üzerindeki etkileri de analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar zamandan
tasarruf faktörü ile niyet arasındaki ilişkinin gücüne, dışa dönüklük ve açıklık kişilik
özelliklerinin anlamlı bir etkide bulunduğuna işaret etmektedir.
Şekil 4’de dışa dönüklük ve zamandan tasarruf faktörünün üzerinde
ılımlaştırıcı regresyon analizinin yapıldığı model görülmektedir.

Şekil 4
disadonukluk

-,16

,02

e2

e1

,13

,30

davranis

,55

niyet

,11

zamanXdisadonukluk,22

,36

zaman

-,16

Analiz sonuçlarına bakıldığında, modelin veri ile uyumlu olduğu söylenebilir
(χ2/df= 3,58; GFI = .986; AGFI = .930; ve RMSEA = .093). Regresyon katsayılarına
bakıldığında (Tablo 1) etkileşim terimi ile niyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Dolayısı ile dışa dönüklüğün ılımlaştırıcı bir değişken olarak niyet ile
zamandan tasarruf faktörü arasındaki ilişki üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu
söylenebilir.
Tablo 1 Regresyon Sonuçları

Tahmin

S. H.

C.R

Anlamlılık (p)

Niyet

<--- Zaman

,365

,056

6,541

***

Niyet

<--- Disdon

,019

,056

,334

,739

Niyet

<--- zamanxdisdon ,095

,048

1,987

,047

,049

11,242

***

Davranis <--- Niyet
*** p<0,01

,546
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Benzer şekilde açıklık kişilik özelliğinin de, zamandan tasarruf faktörü
üzerinde ılımlaştırıcı etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Şekil 5’de açıklık ve
zamandan tasarruf faktörünün üzerinde ılımlaştırıcı regresyon analizinin yapıldığı
model görülmektedir.
Şekil 5.

e1

-,20

,14

,30
davranış

zaman x açıklık

,12

e2
,55

,04

niyet

-1,2

açıklık
,17

,36
zaman

Analiz sonuçlarına bakıldığında, modelin veri ile uyumlu olduğu söylenebilir
(χ2/df= 5,12; GFI = .980; AGFI = .901; ve RMSEA = .118). Regresyon katsayılarına
bakıldığında ise (Tablo 2) etkileşim terimi ile niyet arasında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir. Dolayısı ile açıklığın ılımlaştırıcı bir değişken olarak niyet ile
zamandan tasarruf faktörü arasındaki ilişki üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu
söylenebilir.
Tablo 2: Regresyon Sonuçları

Tahmin

S.H.

C.R.

Anlamlılık (p)

Niyet

<---

Zamandan Tas.

,359

,055

6,560

***

Niyet

<---

ZamanXaçıklık

,097

,043

2,237

,025

Niyet

<---

Açıklık

,037

,056

,660

,509

Niyet

,546

,049

11,242

***

Davranış <--*** p<0,01

Analizler sonucunda bireyin dışa dönüklük ve açıklık kişilik özelliklerinin
yüksek olmasının, tutumun zamandan tasarruf boyutunun niyete dönüşümünü
güçlendirdiğine işaret eden veriler elde edilmiştir. Bir başka ifade ile bireyin dışa
dönüklük ve açıklık özellikleri ne kadar yüksek ise internetten satın alma niyetinin de
o kadar güçlü olacağı söylenebilir.
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3. Araştırmanın Kısıtları
Çalışmanın başlıca dört kısıdı bulunmaktadır. Bunlardan ilki amaçlı örneklem
kullanılması ve bu nedenle çalışma sonuçlarının genellenebilirliği kısıtlanmış
olmasıdır. İkinci olarak sebepli eylem teorisinin niyeti açıklamada kullandığı iki
unsurdan biri olan öznel normlar, bu çalışma kapsamının dışında tutulmuştur.
Dolayısı ile kişilik özelliklerinin öznel normlar ile niyet arasında ki ilişkiler üzerindeki
etkileri analiz edilememiştir. Benzer şekilde beş faktör kişilik özelliklerinden de açıklık,
duygusal dengesizlik ve dışa dönüklük ele alınmış, sorumluluk ve geçimlilik
araştırmanın kapsamının dışında bırakılmıştır.

Son olarak çalışma anket

yönteminden kaynaklanan sınırlılıklara da sahiptir.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Çalışma özellikle günümüzde git gide daha da fazla önem kazanan online
alışveriş

sürecinde tüketicinin davranış

örüntüsünün anlaşılabilmesine katkı

sunabilecek niteliktedir. Yapılan literatür taramasında internetten satın alma
davranışına yönelik olarak kişilik özelliklerinin rolünü araştıran

her hangi bir

çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısı ile çalışmanın bu yönüyle de literatüre katkı
sunacağı düşünülmektedir. Ayrıca tutumun üç alt faktör ile ele alınarak kişilik
özelliklerinin ılımlaştırıcı etkilerinin test edilmesi literatürde daha önce yapılmamış bir
uygulamadır. Bu şekilde yapılmış olan analiz sonucu, tutumun sadece zamandan
tasarruf boyutu ile niyet arasındaki ilişkinin, dışa dönüklük ve açıklık kişilik özellikleri
tarafından anlamlı bir şekilde etkilendiği ortaya konmuştur.

Dolayısı ile tutumu

oluşturan alt faktörlerden hangisinin, hangi kişilik özellikleri tarafından etkilenip
etkilenmediğinin ortaya konması, çalışmanın daha detaylı sonuçlara ulaşmasını
sağlamıştır.
Çalışmamızın sonuçlarının işaret ettiği dışa dönüklük kişilik özelliğinin
ılımlaştırıcı bir değişken olduğuna işaret eden

sonuçları literatürde daha önce

yapılmış olan çalışmaların (Booth ve Vickers, 1994; Rhodes ve Hayduk, 2002;
Rhodes vd. 2002; Rhodes vd., 2002) sonuçlarını destekler niteliktedir.
Ancak açıklık kişilik özelliğinin ılımlaştırıcı değişken olduğuna ilişkin sonuçlar
daha önceki çalışmalarda elde edilmemiş bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
durum açıklık kişilik özelliğinin internetten satın alma davranışına özgü bir ılımlaştırıcı
değişken olabileceğine işaret etmektedir. Elbette ki bu önermenin doğrulanabilmesi
için çok daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.
Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda konunun farklı örneklem ve farklı
kültürler üzerinde çalışılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Son olarak konuya
ilişkin nitel bir çalışmanın da literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.
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HİZMET KALİTESİ – HASTA MEMNUNİYETİ
İLİŞKİSİNDE HASTA BAĞIMLILIĞININ ROLÜ
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Çayırova kampusu, Gebze – Kocaeli.
E-posta: kaynak@gyte.edu.tr
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Faks: 0262 654 32 24

ÖZET
Bu araştırmada sağlık işletmelerinde hastanın bağımlılık derecesinin yüksek
ve düşük olduğu durumlarda, hizmet kalitesi boyutları ile hasta memnuniyeti
arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma verileri, bir devlet hastanesinde poliklinik
ve yataklı tedavi hizmeti alan hastalara anket uygulanarak elde edilmiştir. Bir dizi
istatistiksel analiz sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır. Hastanın bağımlılık
derecesinin düşük olması durumunda hizmet kalitesi boyutlarından güvenirlilik
boyutunun; hastanın bağımlılık derecesinin yüksek olması durumunda ise, güvenirlilik
ile birlikte duyarlılık boyutunun hasta memnuniyeti üzerinde pozitif bir etki oluşturduğu
saptanmıştır. Sonuç olarak, bağımlılık düzeyi arttıkça hizmet kalitesi iyileştirilmelidir ki
hasta memnuniyeti sağlanmış olsun.
Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Hasta Memnuniyeti, Hastane Yönetimi,
Bağımlılık

768

THE ROLE OF PATIENT DEPENDENCE ON
RELATIONSHIPS BETWEEN SERVICE
QUALITY AND PATIENT SATISFACTION

ABSTRACT
In this research, the relationships between the dimensions of service quality
and the different levels of patient satisfaction are examined. Main research data are
obtained by conducting a survey on the patients who receive treatment at policlinics
and in-bed patients treated in a state hospital. As a result of a series of statistical
analysis these findings are obtained: In the case of low level patient dependence,
dimension of reliability -one of the dimensions of service quality-, has a positive effect
on patient's satisfaction, on the other hand, when patient dependence level is high,
the dimension of reliability, as well as the dimension of empathy both have positive
effect on patient's satisfaction. Consequently, with an increasing level of
dependence, the service quality should also be improved so that the patient
satisfaction is realized.
Keywords: Service Quality, Patient Satisfaction, Hospital Management
Dependence
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GİRİŞ
Parasuraman ve arkadaşları tarafından geliştirilen Algılanan hizmet kalitesi
ölçeği –servqual– (1988) çok sayıda sağlık işletmesinin hizmet kalitesinin ölçümünde
kullanılmıştır (Sohail 2003, Devebakan vd 2003, Wisniewski et al. 2005). Bunun
yanında hizmet kalitesi ile memnuniyet arasındaki ilişkileri irdelemeye yönelik de
araştırmalar gittikçe yaygınlaşmaktadır (Baker et al. 1997, Bradya et al. 2001,
Caruana 2002, Yang et al. 2004). Ancak literatür taramasında algılanan hizmet
kalitesi boyutları ile hasta memnuniyeti arasındaki ilişkide hastanın bağımlılık
derecesinin nasıl bir rol oynadığına ilişkin çalışmaya rastlanılamamıştır.
Bu çalışmada hastaneye bağımlılık durumunda ya da hastaneye bağımlı
olunmadığı durumda hizmet kalitesi boyutları ile hasta memnuniyeti arasındaki
ilişkiler tespit edilmeye çalışılacaktır. Konuyla ilgili olarak öncelikle aşağıda algılanan
hizmet kalitesi yani servqual ölçeği, ardından da bağımlılık kavramı üzerinde
durulmuştur.
TEORİK ÇERÇEVE VE ARAŞTIRMA MODELİ
Algılanan Hizmet Kalitesi ve Servqual Ölçeği
Sağlık hizmetlerinde kalite ölçümüne ilişkin ilk dönem çalışmalar arasında
Avedis Donabedian’ın araştırmaları önemli yer tutmaktadır. Donabedian sağlık
hizmetlerinde kaliteyi üç bileşene ayırarak incelemiştir. Bunlar; sağlık hizmetlerinin
teknik yönü, beşeri ilişkiler yönü ve konfor yönüdür (Turner and Poll. 1995). Sağlık
hizmetlerinin teknik yönü; tıbbî bilim ve bilginin bir sağlık probleminin teşhis ve
tedavisinde ne kadar iyi uygulandığını ifade etmektedir. Kalitenin beşeri ilişkiler yönü;
sağlık hizmeti sunan personelin hastalara yönelik özenli, sorumlu, arkadaşça ve
dostça yaklaşımı ile ilgilidir. Konfor yönü ise, hastane ortamında sunulan imkânlar, bu
imkânların sağladığı rahatlığı ve kolaylığı içermektedir (Varinli 2004).
Hizmet kalitesinin ölçümünde servqual ölçeği literatürde yaygın şekilde
bilinmekte ve kullanılmaktadır. Ölçeğin yaygın kullanımının nedenleri; son yıllarda
hizmet üretiminin ve hizmet işletmelerinin öne çıkması, gelişmiş ülkelerin üretim
sektöründen hizmetler sektörüne geçiş yapması ve hizmet kalitesinin ölçümünün
gittikçe önemini artırması sayılabilir. Servqual ölçeği ile hizmet kalitesinin ölçülmesi
konusunda literatürde çeşitli tartışmalar bulunsa da, alanında bir ilk olması ve çok
sayıda araştırma ile güvenirliliği ve geçerliliği kanıtlanmıştır (Fisk et al., 1993).
Algılanan hizmet kalitesi, Parasuraman ve arkadaşları (1985) tarafından temelde 10
boyut olarak belirlenmiş olup, sonraki dönemlerde yaptıkları deneysel çalışmalarla
ölçekteki soru sayısı azaltılmış ve ölçek beş boyuta indirgenmiştir (Devebakan vd.
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2003). Şekil 1’de hizmet kalitesi boyutları arasındaki ilişkiler görülmektedir (Zeithaml
et al. 1990:25).
Şekil 1. Hizmet Kalitesi Boyutları Arasındaki İlişki

Fiziksel
Özellikler
(Tangibles)

Güvenirlilik
(Reliability)

Heveslilik
(Responsiv
e-ness)

Güvence

Duyarlılık

(Assurance) (Empathy)

Fiziksel
Özellikler
Güvenirlilik

Heveslilik
Yeterlilik
Nezaket
İtibar
Güvenlik
Ulaşılabilirlik
İletişim Kurma
Müşteriyi
Anlama
Servqual ölçeği, beklenti ve algı skorları arasındaki boşluklara (gap) göre
yorumlanmaktadır. Başka bir deyişle beklenti ve algı skorları arasındaki fark esas
alınıp, gap skorları elde edilmektedir. Ölçeğin gap skorlarının pozitif olması, sağlık
işletmesinin hasta beklentilerini en azından karşıladığı sonucunu vermektedir. Gap
skorlarının negatif olması durumunda ise, hasta beklentilerinin karşılanmadığı,
dolayısıyla da hastanın algıladığı hizmet kalitesinin beklentilerin altında gerçekleştiği
anlamına gelmektedir.
Ancak gap skorlarının hesaplanması bu çalışmanın dışında bir olgu olup,
burada bağımlı olma ya da olmama koşulları altında algılanan hizmet kalitesi ile
hasta memnuniyeti arasındaki ilişkiler incelenecektir.
Bağımlılık
Hastanın bağımlılığı, alternatiflerinin olmaması ya da az sayıda olması ile
izah edilebilir. Bu durum iki şekilde ortaya çıkar. (1) Hastanenin sahip olduğu teknik

771
donanımı ve uzman sağlık personelini başka hastanelerde bulması zordur. (2) Bağlı
olduğu kurum, sosyal güvenlik kurumu ya da sağlık sigortası başka hastaneye
gitmesine müsaade etmemektedir. Her iki durumda da alternatiflere yönelmek
mümkün olsa bile hasta açısından ek mali külfet söz konusu olacaktır. Bu gibi
durumlar nedeniyle hastanın söz konusu hastaneyi bırakıp başkasını tercih
edememesi o hastane bağımlılığı şeklinde nitelendirilmiştir. Dolayısıyla, bağımlılık
düzeyinin

yüksek

olması,

söz

konusu

hastane

haricinde

bir

seçeneğinin

bulunmamasıdır. Bağımlılık düzeyinin düşük olması ise söz konusu hastaneye
bağımlı kalmayarak hastanın başka hastanelere de gidebilme olanağına sahip
olması, birden fazla seçeneğinin bulunmasıdır.
Araştırmanın Modeli
Literatürde yapılan çalışmalar, sağlık kurumlarının sunduğu hizmetin kalitesi
ile hasta memnuniyeti arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu açıkça göstermiştir
(Bowers et al. 1994, Turner et al. 1995, Baker et al. 1997). Bu çalışma ile hastanın
sağlık kuruluşuna bağımlılık derecesinin bu ilişkiyi ne derece ve hangi boyutlarda
etkileyeceği incelenecektir. Buna göre araştırmanın modeli Şekil 2’de gösterildiği
gibidir.
Şekil 2. Araştırma Modeli: Hizmet Kalitesi İle Hasta Memnuniyeti İlişkisinde Hasta
Bağımlılığının Rolü

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
(FİZİKSEL)

GÜVENİRLİLİK
(GÜVENİR)
HASTA
MEMNUNİYETİ
HEVESLİLİK

(MEMNUN)

(HEVES)

GÜVENCE
(GÜVENCE)
BAĞIMLILIK
DUYARLILIK

YÖNTEM

(DUYAR)

Yüksek / Düşük
(BAGIMLI)
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Araştırma, bir devlet hastanesine gelerek hizmet alan hasta ve yakınları
üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın amacı; hasta bağımlılığının yüksek ve düşük
olduğu durumlarda algılanan hizmet kalitesi boyutlarının hasta memnuniyeti üzerine
etkilerini incelemektir. Böylece bağımlılığın yüksek ve ya düşük olması durumunda
hizmet kalitesi boyutlarından hangilerinin hasta memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etki
oluşturduğu tespit edilecektir. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir.
Hizmet kalitesini ölçmek için Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin (1988) geliştirdiği
SERVQUAL ölçeği kullanılmıştır, hasta memnuniyeti ve hastanın bağımlılık derecesi
ise literatürde yapılan tanımlamalar doğrultusunda oluşturulmuştur. Ankette yer alan
ifadeler; 1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum olmak üzere, 5’li Likert
ölçeği ile ölçülmüştür.
ANALİZLER VE BULGULAR
Örnekleme ilişkin bulgular şu şekilde sıralanabilir. Çizelge 1’de görüldüğü
üzere anketi cevaplayan 309 kişiden 228’i bay, 81’i ise bayanlardan oluşmaktadır.
Yaş dağılımına bakıldığında, %36,6’sını 16-25 yaş grubu, ardından %34,3’ünü 26-35
yaş grubu ve %18,1’ini ise 36-45 yaş grubu oluşturmaktadır. Buna göre, hastanenin
nispeten bayların ağırlıkta olduğu genç bir hasta potansiyeline sahip olduğu
söylenebilir.
Katılımcıların eğitim düzeyi ise ilköğretim %14,9, lise %49,2, üniversite
%32,4, yüksek lisans ise %3,6 olarak tespit edilmiştir. Diğer yandan bağlı olunan
sosyal güvenlik kuruluşları ise şu şekildedir. Emekli sandığı mensupları %93,2, SSK
%4,5, Bağkur %1,3, herhangi bir güvenlik kurumuna bağlı olmayanların oranı ise
%1’dir. Buna göre hastaneyi tercih edenlerin en büyük kısmını emekli sandığı
mensubu hastalar oluşturmaktadır. 309 hastanın %74’ü poliklinik hizmeti, %26’sı
yataklı hizmet alan hastalardan oluşmaktadır.
Ek 1’de Ölçeklerin faktör yükü, Cronbach’s alfa, ortalama ve standart sapma
değerleri verilmiştir. Faktör analizinde sorular yedi faktöre yüklenmiştir. Faktör analizi
ile açıklanan toplam varyans % 80,163 olarak gerçekleşmiştir. Her bir faktöre giren
soru kümesi için yapılan Cronbach’s alfa testinde değişkenlerin güvenirlilik katsayıları
0.70’in üzerinde çıkmıştır. Bu değerler Nunnally (1978: 245) tarafından belirtilen eşik
değerin üzerindedir. Buna göre ankette kullanılan ölçeklerin analizler sonucunda
geçerliliğinin ve güvenirliliğinin sağlandığı söylenebilir.
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Çizelge 1. Örneklem Özellikleri

Demografik Özellikler

Frekans
Erkek

Cinsiyet

228

Kadın
Toplam
Poliklinik hizmeti

Aldığı hizmet

Yataklı hizmet
Toplam
İlköğretim

Eğitim düzeyi

74

81

26

309

100

228

74

81

26

309

100

46

15

Lise

152

49

Üniversite

100

32

Yüksek Lisans
Toplam
Emekli sandığı
Bağlı olduğu

SSK

sosyal güvenlik

Bağkur

kurumu (SGK)

SGK’na bağlı olmayan

11

4

309

100

288

93

14

5

4

1

3

1

309

100

1

0

16-25

113

37

26-35

106

34

36-45

56

18

46-55

19

6

56-65

8

3

Toplam
16’dan küçük

Yaş

Yüzdesi

66 ve üzeri
Toplam

6

2

309

100

Korelasyon analizinde ise değişkenler arası ilişkiler oldukça yüksek ve
anlamlı çıkmıştır. Hizmet kalitesi bileşenleri ile hasta memnuniyeti ve hasta
bağımlılığı arasında da yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Buna göre hastanın
hastaneye bağımlı bulunmasıyla hastanenin hizmet kalitesi arasında negatif bir
ilişkinin olmadığı, hasta bağımlı olsa bile hastanenin verdiği hizmetleri kaliteli olarak
algılayabileceği sonucu çıkarılabilir. Diğer yandan hastanenin hizmet kalitesi
boyutlarında yapacağı iyileştirmelerin hastaları kendisine bağımlı kılacağı, bu
bağımlılığın mecburiyetten değil, gönüllü olarak gerçekleşeceği söylenebilir.
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Çizelge 2. Korelasyon Katsayıları
1

2

3

4

5

6

7

1.Güvenir

1,000

2.Hevesli

,673(**)

1,000

3.Fiziksel

,655(**)

,596(**)

1,000

4.Memnun

,638(**)

,583(**)

,506(**)

1,000

5.Güvence

,558(**)

,541(**)

,635(**)

,493(**)

1,000

6.Duyarlı

,653(**)

,678(**)

,595(**)

,622(**)

,660(**)

1,000

7.Bağımlı

,559(**)

,594(**)

,482(**)

,608(**)

,439(**)

,543(**)

1,000

** Korelâsyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-yönlü).

Kurulan birinci regresyon modelinde (hasta bağımlılığının yüksek olduğu,
2

X>=3,7738) modelin F değeri 23,744** ( ρ<0,01), R

değeri ise 0,417 olarak

2

gerçekleşmiştir. Modelin F ve R değeri oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Modelde
hasta memnuniyetini en çok etkileyen hususun güvenirlilik ve duyarlılık olduğu
(ρ<0,01), fiziksel özelliklerin, heveslilik ve güvencenin ise hasta memnuniyeti
üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunmadığı sonucu çıkmıştır.
İkinci regresyon modelinde ise, yani hasta bağımlılığının düşük olduğu
2

(X<=3,7738) durumda modelin F değeri 7,107**( ρ<0,01), R değeri ise 0.235 olarak
2

gerçekleşmiştir. Buna göre model anlamlıdır. Ancak ikinci modelin F ve R değerleri
birinci modele göre nispeten daha alt düzeydedir. Regresyon modelinde hasta
memnuniyetini en çok etkileyen hususun güvenirlilik olduğu (ρ<0,01) görülmektedir.
Bunun yanında Fiziksel özelliklerin, Heveslilik, Güvence ve Duyarlılığın ise hasta
memnuniyeti
görülmüştür.

üzerinde

istatistiksel

olarak

anlamlı

bir

etkisinin

bulunmadığı
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Çizelge 3. Regresyon Analizi Çıktıları
REGRESYON

Bağımsız

MODELLERİ

Değişkenler

Standardize

1.REGRESYON

Fiziksel özellikler

MODELİ

Güvenirlilik

Hasta Bağımlılığı
yüksek >=3,7738

Beta Kts.
,098

1,184

,238

3,390

,001

Heveslilik

,050

,603

,547

Güvence

,026

,322

,748

,295**

3,359

,001

F
Bağımlı değişken:
R

23,744
2

Fiziksel özellikler

MODELİ

Güvenirlilik

Hasta Bağımlılığı

Heveslilik

düşük <=3,7738

Güvence
Duyarlılık
F

Bağımlı değişken:
R

,000

,417

2.REGRESYON

Hasta memnuniyeti

Anlamlılık

,291**

Duyarlılık

Hasta memnuniyeti

t

-,175

-1,594

,114

,368**

3,413

,001

,098

,951

,344

,108

1,005

,317

,138

1,222

,224

7,107**
2

** 0.01 seviyesinde anlamlı (2-yönlü).

,000

,235
* 0.05 seviyesinde anlamlı (2-yönlü).

SONUÇ ve DEĞERLENDİRMELER
Hasta memnuniyeti, hastanenin tercih edilmesinde ve müşterilerini
artırmasında etkin faktör olduğundan, üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Bu
çalışmada, “hastanın bağımlılık düzeyi yüksek olduğu için mi, yoksa hastanenin
hizmet kalitesi yüksek olduğu için mi hastane tercih edilmektedir” sorusuna cevap
aranmıştır. Diğer bir deyişle, hastanın bağımlılık derecesinin yüksek ve düşük
olmasının algılanan hizmet kalitesi ile hasta memnuniyeti üzerindeki ilişkileri ne
yönde etkileyeceği araştırılmıştır.
Araştırmada vaka olarak seçilen hastanenin genç ve eğitim düzeyi yüksek
bir müşteri potansiyeline sahip olduğu görülmüştür. Hastaların ekonomik, sosyo –
kültürel bakımdan yüksek düzeyde olması hastaneye bağımlılığın düşük olmasına
neden olmaktadır.
Bu çalışma bir devlet hastanesinde yapıldığı için müşterilerinin büyük
çoğunluğunu da sosyal güvencesi olan hastalar oluşturmaktadır. Aldıkları hizmetin
maliyetini kendisi karşılayan hasta grubu ise, karşılamayanlara oranla çok düşük
seviyededir. Bu durumda hizmeti alan hastaların, verilen hizmetin mali yönünden
habersiz olmalarına ve gerçekte hizmet için ne kadar bedel ödendiğini bilmemelerine
neden olmaktadır. Bu ise büyük bir olasılıkla, verilen hizmetin değeriyle ilgili sağlıklı
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değerlendirmeler yapmaya engel teşkil etmektedir. Hizmetin algılanan değerinin
düşük çıkması memnuniyeti azaltmıştır.
Hastanın bağımlılık düzeyinin düşük olması, hastaların zorunluluktan değil,
hizmet kalitesinden dolayı hastaneyi seçtiklerini işaret eder. Hasta bağımlılığının
düşük olduğu durumda hizmet kalitesi boyutlarından sadece güvenirliliğin
memnuniyet üzerinde anlamlı bir etki oluşturduğunun saptanması, hastanenin güçlü
bir yönünü de göstermektedir. Buna göre hastalar hiç de bağımlı olmadıkları halde,
yani alternatifleri bulunmasına rağmen sırf güven duydukları için bu hastaneyi tercih
etmektedirler. Araştırmaya konu olan hastanenin toplum içinde itibar edilir, yani
güvenilir olduğu; bunun da memnuniyet üzerinde diğer hizmet kalitesi boyutlarına
göre daha anlamlı bir değer ifade ettiği söylenebilir. Bu durum Sudhakar ve
arkadaşlarının (2012) yapmış oldukları çalışma ile kısmen paralellik göstermektedir.
Çünkü yaptıkları araştırmada hasta memnuniyetininin üzerinde fiziksel özellikler ile
birlikte güvenirlilik değişkeninin etkili olduğunu göstermişlerdir.
Bağımlılığın yüksek olduğu durumda hasta memnuniyetinin sağlanıp
sağlanamadığı araştırılmış, güvenirlilik ve duyarlılık boyutlarının öne çıktığı
görülmüştür. Bu durum hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
Olumlu sonuç araştırmanın uygulandığı hastanede daha güvenilir ve daha duyarlı bir
hizmet sunumu ile hasta memnuniyetinin sağlanabileceğidir. Olumsuz sonuç ise
fiziksel özellikler, heveslilik ve güvence değişkenlerinde müşteri memnuniyetinin
düşük olduğu ve tatminin sağlanamadığıdır. Buna göre hastalar hizmeti alırken fiziki
koşulların yetersizliğinden etkilenmekte; aydınlatma, uyarı levhaları, otopark koşulları,
kullanılan araç-gereçler, bekleme salonları vb hizmet bileşenlerinin yetersizliği
konularında memnuniyetsizlikler yaşamaktalar. Hastaların, heveslilik konusunda
kendilerine sunulan hizmette duyarlı davranılmadığı, beklentilerinin karşılanmadığı ve
hizmet sunanların hizmeti verirken hevesli olmadıkları, sonuçta da bu durumdan
memnuniyetsizlik duyduklarını analizler sonucunda söylemek mümkündür. Hastane
hizmetlerinin, hastalara verilen güvencenin beklentilerin gerisinde kaldığı ve
memnuniyetsizlik kaynağı olduğunu da söylemek mümkündür. Bu durumda hastane
yönetimi memnuniyetsizlik nedenlerini araştırarak, düzenleyici önlemlere gitmelidir.
Bu çalışmanın bulguları, sağlık hizmetleri sunan kurumlar için dikkate
alınmaya değer mesajlar içermektedir. Hizmet kalitesinin hem hasta tatminini hem de
hastanın davranışsal niyetini olumlu yönde etkilemesi, hizmet kalitesinin artırılmasına
yönelik ciddi adımların atılmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Hastaneye yüksek
derecede bağımlılık ihtiyacı duyan hastaların ve herhangi bir bağımlılık
hissetmeyenlerin hizmetten memnuniyeti hizmet kalitesinin artırılması ile mümkün
olabilecektir.
Çalışmanın verileri bir kamu hastanesinden elde edildiğinden örneklem
genişletilebilir, diğer kamu hastanelerinden de veriler toplanarak elde edilen bulgular
daha geniş bir evrene genelleştirilebilir. Diğer yandan özel sektör hastaneleri için de
benzer çalışmalar yapılabilir, hatta özel-kamu hastaneleri arasında hizmet kalitesi
bakımından olası farklılıklar ileride yapılacak çalışmalar ile ortaya konulabilir.
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Ek 1. Ölçeklerin faktör yükü, Alfa güvenirlilik, ortalama ve standart sapma
değerleri
Faktör
Yükü

Güvenirlilik ( = ,8844; Ort = 3,578; SS = 0,952)
Hastane hizmetleri, söz verdiği zamanda yerine getirmektedir.

,678

Hastane personeli, hasta problemlerini çözmede güven vericidir.

,736

Hastanedeki tedavi
verilmektedir.

hizmetleri,

ilk

seferde

ve

doğru

olarak

Hastalar, tedavinin doğru yürütüldüğünden emindirler.

,696
,541

Heveslilik ( = ,9393; Ort = 3,402; SS = 1,194)
Çalışanlar, hasta ihtiyaçlarına mümkün olan en kısa sürede cevap
vermektedirler.

,793

Hastane çalışanları, bir problem çıktığında hızla müdahale etmektedir.

,774

Hastane çalışanları, hizmetin ne zaman yerine getirileceğini hastalara
,778
tam olarak söylemektedirler.
Fiziksel Özellikler ( =,8391; Ort = 3,717; SS = 0,795)
Hastane modern araç – gereç ve donanıma sahiptir.

,775

Hastanenin fiziki mekânları yeterli düzeydedir.

,757

Hastanenin fiziki imkânları görsel açıdan çekicidir.

,515

Hastane çalışanları temiz ve düzgün görünümlüdür.

,616

Memnuniyet ( =,8688; Ort = 3,125; SS = 1,145)
Bu hastanede verilen hizmetten memnunum.

,776

Bu hastane, beklentilerimin de üzerinde hizmet sunmuştur.

,752

Diğer hastanelerin beni bu hastane kadar memnun edeceğini
sanmıyorum.

,757

Güvence ( =,8748; Ort = 4,066; SS = 0,822)
Hastane personeli, araçların kullanımı ve değerlerin kaydedilmesinde
,771
güvenilirdirler.
Hastane personeli, hastaların faturalama işlemlerini doğru şekilde
,821
yapmaktadırlar.
Hastalara ait dokümanlar ve dosyalar güvenilir şekilde muhafaza
edilmektedir.

,684

780

Faktör
Yükü

Duyarlılık ( =,8743; Ort = 3,545; SS = 0,979)
Hastane ile kontak
gösterilmektedir.

kurulduğunda,

gereken

ilgi

ve

alaka

,729

Sağlık personeli, hastaların şüphelerini kesin olarak giderebilmektedir.

,715

Sağlık personeli, hastalar ile iletişimde teknik dili az kullanmaktadırlar.

,575

Bağımlılık ( =,7540; Ort = 3,774; SS = 0,967)
Sunduğu hizmetlerden dolayı bu hastanenin alternatifi yoktur ve
,750
değiştirilemez
Bu hastaneyi değiştirip bir başkasına gitmek bizim için maliyetli
olacaktır
Açılım Metodu: Temel Bileşenler Analizi.

,704

Rotasyon Metodu: Varimax ile

Kaiser Normalizasyonu. Rotasyon 7 iterasyonda tamamlanmıştır. Faktör Analizi ile
Açıklanan Toplam Varyans: %80,16
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ÖZET
Günümüzde, birçok sektörde zincir mağaza uygulamalarının giderek
yaygınlaştığı görülmektedir. Zincir işletme, tanınmış markaların sağladığı sürekli
müşteri ve iş yapma imkânının yanında, marka ile birlikte ulusal veya uluslararası
standarda ve kaliteye sahip, yerli ve yabancı büyük şirketlerin kalite konusundaki
titizliğini benimsemek zorunda kalmaktadır. Bu yapı, işletmelerin gelenekselden
çağdaş kurumsal yapıya doğru ilerlemesinde önemli rol oynamaktadır. Önemli
rekabet aracı olan satış sonrası hizmetlerin yoğun olduğu sektörlerin başında gelen
otomotiv
sektörünün
satış
sonrası
hizmetlerinde
zincir
uygulamalar
yaygınlaşmaktadır.
Araştırmada, otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetlerde hizmet kalitesi
algısı ve müşteri memnuniyeti ilişkilerinin ayırıcı özellikleri; zincir servisler, geleneksel
tamirciler ve yetkili servisler açısından incelenmiştir. Sonuçlara göre; hizmet kalitesi
ve boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Hizmet
kalitesi boyutlarından fonksiyonel kalite boyutunun bütün faktörlerde öne çıktığı
görülmüştür. Bu faktörlerin, servis türleri açısından ayırıcı özelliğe sahip olduğu
belirlenmiş, bu işletmeler için çeşitli öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar

Kelimeler:

Satış

Sonrası

Hizmet,

Memnuniyeti, Zincir Servisler, Otomotiv Hizmetleri

Hizmet

Kalitesi, Müşteri
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FROM TRADITIONAL WORKSHOPS TOWARDS
FRANCHISING SERVICES
(IN TURKEY AUTOMOTIVE INDUSTRY
COMPARISON OF SERVICE QUALITY AND CUSTOMER
SATISFACTION)

ABSTRACT
Nowadays,

chain-store

applications

are

becoming

a

wide-spread

phenomena in many sectors. Besides providing new customers and business
opportunities with the help of well-known brands, chain management applications
also play an enforcing role

in adopting international quality

standarts.

This

phenomena plays an important role in the progression of businesses from traditional
towards modern corporate structures. One of the intensive after-sales service sectors
is automotive industry where franchising applications are expanding, rapidly.
In this study, distinctive characteristics of the perception of service quality
and customer satisfaction relationship regarding after-sales services in automotive
industry; is examined from the perspectives of chain services, authorized services
and traditional workshops. Results show that service quality, with all of it’s
dimensions, is having distinctive effect over customer satisfaction. Among those;
“functional quality dimension” appears to be most important one. Since, these factors
can be identified in relation to different service types, several recommendations are
also included for corporations.
Key Words: Services after sale, Service quality, customer satisfaction,
Franchising Services, Otomotive Services.
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GİRİŞ
Son yıllarda artan rekabet, tüketici beklentilerindeki artış ve teknolojideki hızlı
değişim dünya pazarlarının yapısını da değiştirmiştir. Bu gelişmeler işletmeleri, ürün
dağıtımında ve satış-sonrası hizmetleri konusunda daha etkin yeni pazarlama
stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. Gün geçtikçe bilinç düzeyi yükselen
tüketicilerin ürün tercihlerinde, yalnızca tasarım ve üretim değil aynı zamanda dağıtım
ve satış sonrası hizmetler konusunda da daha fazla değer yaratan ürünler etkili
olmaktadır (Sherman, 1992). Günümüzde bir ürünün dağıtım ve satış sonrası hizmet
kalitesi tüketicilerin satın alma kararlarında ana belirleyici olarak rol oynamaktadır
(Corey et al., 1989; Lele and Sheth, 1987).
Satış sonrası hizmetler, işletmelerin mamul ve hizmet kalitesi ilkelerine bağlı
kalarak, mamullerin müşteri tarafından doğru ve amaca uygun şekilde kullanılması,
arıza veya şikayet durumunda servis ve yedek parça hizmetlerini doğru, hızlı ve
uygun fiyatla sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışan çabalardır. Satış
sonrası hizmetin satışın devamı düşüncesi üzerine oturtulmuş bir diğer tanımı da,
satışın devamlılığını sağlamak amacıyla alıcıya, satıcının olanca memnuniyeti verme
arzusundaki anlayıştır şeklinde yapılan tanımlamadır. Müşteriler bir malı satın alırken,
fiziksel özellikler yanında üretici işletmenin yardım ve önerilerine, işletme prestiji ve
marka imajına, yedek parça teminine, bakım ve onarıma, ödeme kolaylığına ve
garantiye sahip olmak isterler. Çünkü müşteri maldan sadece fiziksel doyum
sağlamakla kalmaz, psikolojik doyuma da ulaşmayı amaçlar. Buna bağlı olarak satış
sonrası hizmetlerin müşteri odaklı, müşteriye dönük bir kültür oluşturmak için anahtar
sağlayan mal ağırlıklı stratejiler olduğu söylenebilir (Korkmaz, 2001:1).
Müşteriler kaliteyi; mamul güvenilirliği ve satış sonrası hizmetlerin
güvenilirliği ile birlikte düşünmektedir. Müşteri araştırmalarının birçoğunda satış
sonrası hizmetlerin, müşterilerin seçiminde giderek daha fazla vurgulandığı,
mamullerin algılanmasında ve seçiminde önemli bir faktör olduğu ortaya çıkmaktadır
(Ay, 1997, s.112). Öte yandan, ürünün satın alınması sonrası ortaya çıkan satış
sonrası hizmet (Patelli vd., 2004), rekabette fark yaratmada stratejik bir rol
oynamaktadır. Satış sonrası hizmet faaliyetleri ürünün yaşam-döngüsünün daha etkin
hale getirecek faaliyetler içerir. Satış Sonrası Hizmetin işletmelere getirdiği kazanç
çoğunlukla ürün satışlarından elde edilenden daha fazladır. Bu kazanç bir ürünün
kullanım ömrü boyunca ilk satışında elde edilen kazancın üç katına ulaşabilir
(Alexander vd., 2002; Wise ve Baumgartner, 1999). Öte yandan, gerektiği gibi
planlandığında ve uygulandığında satış sonrası hizmetler, satışların arttırılmasını
sağlamada fiyat kadar etkin bir faktör olabilmektedir. Gerçekten de, hizmet ihtiyacı
gerektiği gibi karşılandığında, fiyat rekabetinin getirdiği olumsuzluklar ortadan
kalkabilecektir (Bengül, 2006:5).
Hizmet değişiminin sonucunda elde edilen karşılığın uygunluğu veya
uygunsuzluğu hakkında alıcının bilişsel durumu (Howard ve Seth, 1969:145) olarak
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tanımlanan müşteri memnuniyetinin toplam düzeyinin algılanan kalite ve algılanan
değer olmak üzere iki temel belirleyicisi bulunmaktadır (Claes vd. 1996:9). Müşteri
memnuniyetinin büyük ölçüde “değer” kavramıyla ilişkili olduğu kabul edilir ve değer,
hizmet kalitesinin niteliklerinin fiyat gibi niteliklerle birleştirilmesine dayanır
(Athanassopoulos, 2000:192). Görüldüğü üzere, satış sonrası hizmetler de hizmet
kalitesini etkileyen, müşteri memnuniyeti ile doğrudan ilişkili bir unsurdur.
Satış sonrası hizmetlerin yoğun olduğu sektörlerin başında otomotiv sektörü
gelmektedir. Otomotiv sektörünün satış sonrası hizmet yapılanması dünyanın farklı
ülkelerinde gelişmişlik düzeyine göre farklılıklar göstermektedir.
Bilindiği üzere, tüketicilerin ekonomik ve sosyal yaşam standartlarının
yükselmesi ile birlikte otomobil sahipliği de hem nicelik olarak artmakta, hem de araç
sınıfı olarak yükselmektedir. Bu potansiyel, otomotivde satış sonrası hizmetler
sektörünün de potansiyelinin artmasını sağlamıştır. Ülkemizde otomotivde satış
sonrası hizmet işletmeleri son yıllara kadar yetkili servisler ya da geleneksel tamirciler
ile yürütülmekteydi. Yetkili servislerin yoğun olarak yeni model araçların garanti
süreleri içerisinde tercih edildiği bilinmektedir. Bu bağlamda, geleneksel tamirci
tercihinin yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Ancak, tüketici beklentilerinin
yükselmesi, yaşam standartlarındaki artış ile birlikte, yapılan araştırmalarda araç
sahiplerinin satış sonrası bakım-onarım hizmetlerine yönelik hizmet kalitesi algısında
teknik kalitenin yanında fonksiyonel kaliteye de önem verdikleri ve müşteri
memnuniyetinde fonksiyonel kalitenin daha önemli olduğu belirlenmiştir (Güllülü ve
Bilgili, 2009). Diğer bir ifadeyle satış sonrası hizmet sunucusunda görsel unsurlar,
çalışan davranışı, iletişim, özel ilgi gibi unsurları içeren fonksiyonel kalite boyutu,
tüketiciler için çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu durum, tüm dünyada olduğu gibi
ülkemizde de geleneksel tamircilikten daha kurumsal ve daha standart hizmet
sunuculuğuna doğru pazarlama kültüründe bir değişimi ve gelişimi zorunlu hale
getirmiştir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde kurumsal zincir servisler yaygın olmasına
rağmen, ülkemizde henüz yaygınlaşmaya başlamıştır.
Bilindiği üzere, zincir (franchising) uygulamalar; bir isletme sistemi
çerçevesinde yapılan, satış faaliyetlerinde denenmiş, kendini ispat etmiş bir markanın
desteği ve güvencesi altında iş yapan, birbirinin kopyası olan firmaların, mal ve
hizmet dağıtımına yönelik olarak, belli bir bedel karşılığında söz konusu marka ve
sistemin sahibi olan franchisor ile girmiş oldukları bağımsız, ticari ilişki türüdür
(Paksoy,1992:4). Zincir uygulamalar, genellikle hizmet sektöründe kullanılan bir
yöntem olduğundan dolayı anlaşma kuralları çok kesin bir şekilde belirtilmektedir. Bu
yöntem, küçük ticari işletmeler için ideal bir strateji olma özelliğine sahiptir. Çünkü,
ürünler az yatırım veya insan kaynağı gerektirmektedir. Girişimci büyümek için
franchisee kaynakları kullanabilir. Giriş ödemeleri ve işletme paylarındaki yüksek
ücretler, franchisor’ların deneyim ve tekniklerinin yararı kadar tanınmış ürün, ticari
marka ve müşteri alt yapısı ile de dengelenmektedir (Koç, 2006:108).
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Ülkemizde oto yan sanayi pazarında üreticilerin mal tedarik edebileceği iki
ayrı bölüm bulunmaktadır. Bunlar, OEM olarak adlandırılan orijinal parça üreticisi
pozisyonu diğeri ise After Market ya da yenileme pazarı olarak isimlendirilmektedir.
Yan sanayi parçaları üreticiye değil tüketiciye yönelik olarak satış yerlerine
sunulmaktadır. OEM pazarı araç üreticisine ve üretim hattına ürün tedarik etmektedir.
Kullanılan parçalar orijinal parçalar olmakta ve onaylı tedarikçiler tarafından kendi
markaları ile üretilmektedir. After-Market diğer bir ifadeyle yenileme pazarı ise, orijinal
ekipman değiştirme parçaları, orijinal olmayan parçaların sektörü, aksesuarlar ve
yedek parçalar olmak üzere 4 ana ürün grubundan oluşmaktadır. Yenileme
pazarında dağıtım ve hizmet olmak üzere iki aşamalı faaliyet yürütülmektedir. Ürün
dağıtımı; tedarikçiler, toptancılar, ara toptancılar, perakendeciler şeklinde
gerçekleşmektedir. Nihai tüketiciye hizmet sunanlar ise geleneksel tamirciler, yetkili
servisler ve kurumsal servisler ya da servis zincirleridir (İzmir Ticaret Odası,
http://www.izto.org.tr).
Bu pazarın Avrupa’daki yapılanması incelendiğinde, azalan kar marjları ve
buna bağlı olarak dağıtım kanallarında kısalma eğiliminin gittikçe yaygınlaştığı
görülmektedir (GROUPAUTO, 2012). Bu eğilimden hareketle, özellikle satış sonrası
hizmetlerde Dünyanın ve Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinde kurumsal zincir servis
uygulamaları artmaktadır. Geleneksel tamirci anlayışının hakim olduğu ülkemizde de,
dünyanın önde gelen zincir servislerinin kurumsal yapılanması son yıllarda
yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizdeki kurumsal zincir servis uygulamaları,
genellikle dünyada faaliyet gösteren markalaşmış işletmelerin öncülüğünde
gerçekleştirilmektedir. Bosch Car, Speedy, Premium gibi zincir servislerin sayısı
ülkemizde de gün geçtikçe büyük bir hızla artmaktadır.
After market olarak bilinen otomotiv sektöründeki yenileme pazarının
Türkiye’deki potansiyeli oldukça yüksektir. Ülkemizdeki araç parkı 2009 yılı verilerine
göre yaklaşık 12.500.000 adettir. Herhangi bir sektördeki satış sonrası hizmetlerdeki
kazanç oranının satıştaki kazanç oranının 3 katına ulaşabileceği (Alexander ve
diğerleri, 2002; Wise ve Baumgartner, 1999) düşünüldüğünde, otomotiv sektöründeki
bu potansiyelin oldukça önemli olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalar
Türkiye’deki bu potansiyelin etkin olarak değerlendirilebilmesi için birtakım
düzenlemelerin yapılması gerekliliği doğmaktadır.
Bu gerekliliklerden bazıları
şöyledir (Kaya, 2011);


Servis ve tamir atölyelerine, gelişen araç teknolojilerine göre hizmet ve
bakım yeterliliğinin kazandırılması,



Eşdeğer servis belgelendirme sürecinin TSE standartlarına göre
yaygınlaştırılması,



Satış, dağıtım ve servis projeleri ile yeni iş modellerinin geliştirilmesi,
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Otomotiv yenileme pazarında değişen sektör şartlarına göre yeniden
yapılanmanın sağlanması,



Kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi, örgütlü satış ve dağıtım
kanallarının güçlendirilmesi,



Sermayenin güçlendirilmesi’dir.

Görüldüğü üzere, satış sonrası bakım-onarım hizmet sunucularının bu
pazardan pay alabilmesi, müşteri memnuniyetini sağlayabilmesi belirtilen yeniden
yapılanma ile mümkün olabilecektir. Diğer bir ifadeyle, geleneksel tamirci
anlayışından kurumsal servis yapılanmasının kaçınılmaz olduğu açıktır.
Bu çalışmada otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetlerde fonksiyonel
kalite, teknik kalite, hizmet kalitesi algısı ve müşteri memnuniyeti ilişkilerinin;
kurumsal zincir servisler, geleneksel tamirciler ve yetkili servisler açısından ayırıcı
özelliğe sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonuçları doğrultusunda,
otomobil sektöründe satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetinin
sağlanmasında hizmet kalitesi ve bileşenleri için geliştirilebilecek stratejiler
sunulmaya çalışılmıştır.
1. Otomotiv Satış Sonrası Hizmetlerde Hizmet Kalitesi Ve Müşteri
Memnuniyeti Karşılaştırmasında Türkiye Örneği
1.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı
Geleneksel tamirci anlayışının hakim olduğu ülkemizde bu yeni
yapılanmadaki hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti algısının araştırıldığı ve iki
yapı açısından karşılaştırıldığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Potansiyeli yüksek ve
sürekli genişleyen bu sektörde geleneksel yapıdan çağdaş kurumsal yapıya geçişin
tüketici tarafından algılanışı, beklentiler ve problemlerin irdelenmesi bakımından
araştırma hem bilimsel açıdan hem de sektörel açıdan önemli ve özgün bir değere
sahiptir.
Bu araştırmada, otomotiv sektöründe satış sonrası hizmet işletmelerinde
Türkiye’de önde gelen Bosch Car, Speedy, Premium gibi zincir servislerde
tüketicilerin hizmet kalitesi algısı ve memnuniyeti üzerindeki etkilerinin geleneksel
tamirciler ve yetkili servislerin sunduğu hizmetler ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Hizmet kalitesi ve boyutları ile müşteri memnuniyeti faktörlerinin sözkonusu servis
işletmeleri için ayırıcı özelliğe sahip olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.
Araştırma verilerinin analizinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda, otomobil
sektöründe satış sonrası hizmetlerde kurumsallaşma ile ilgili problemler, fırsatlar
belirlenmeye çalışılmış, Türkiye’deki bu yeni yapılanma ile ilgili olarak sektör
yöneticileri ve hizmet sunucularına çeşitli öneriler sunulmuştur. Böylece, müşteri
memnuniyetinin sağlanmasında hizmet kalitesi ve bileşenlerine yönelik
geliştirilebilecek stratejiler sunulmaya çalışılmıştır.
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1.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları
Türkiye’de yaşayan 18 yaşın üzerindeki otomobil sahipleri araştırmanın ana
kütlesini oluşturmaktadır. Bunlardan otomobil bakım-onarım hizmetlerini kurumsal
zincir servislerden alanlardan gönüllü olarak anketi cevaplamayı kabul edenler
örneğe alınmış ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anketler, Martaş
Otomotiv A.Ş.’nin belli bir cirosal büyüklüğün üzerindeki kurumsal zincir servis
müşterilerinin bulunduğu 11 ildeki servislerden hizmet alan tüketiciler üzerine
uygulanmıştır. Bu nedenle, araştırma sonuçları otomotiv sektörü dışındaki diğer satış
sonrası hizmetleri alan tüketicilere genellemez.

1.3.Araştırmanın Yöntemi
1.3.1. Örnekleme Süreci
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış, gönüllülük ilkesi esas
alınmıştır. Cirosal olarak belli bir büyüklüğün üzerinde olan kurumsal zincir servislerin
faaliyet gösterdiği Amasya, İstanbul, İzmir, Muğla/Bodrum, Sivas, Van, Bursa,
Ankara, Kocaeli, Adapazarı, Kastamonu olmak üzere 11 il örneğe alınmıştır.
Anketler, bu servislerden hizmet alan tüketiciler üzerine uygulanmıştır. Uygulamaya
gönderilen anketlerden, yanlış, eksik olanlar elenmiş, araştırmanın kapsamına ve
örneğine uygun olan 400 adedi analiz edilmiştir.

1.3.2. Ön Çalışma
Araştırma için kesin anket formu hazırlanıp veri toplanmasına geçilmeden
önce araştırma örneğini temsil edecek şekilde seçilen 10 tüketici ve 2 sektör
yöneticisi ile ön anket çalışması yapılmıştır. Anket formunda anlaşılmayan ve açık
olmayan kısımlar tekrar düzenlenmiş ve forma son şekli verilmiştir.

1.3.3. Veri Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırmada veriler anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Anketler
Otomotiv Yedek Parça sektöründe toptan satış ve dağıtım faaliyeti gösteren Martaş
Otomotiv. A.Ş.’nin satış temsilcileri tarafından 2012-Haziran-Temmuz ayında
uygulanmıştır. Anket çalışması satış temsilcilerine gerekli eğitim verildikten sonra
kurumsal zincir servislerden hizmet alan müşterilere üzerine uygulanmıştır.
Anket formunda üç grup soru bulunmaktadır. Birinci gruptaki sorular
tüketicilerin demografik özellikleri ve satın alma davranışlarından oluşmaktadır. İkinci
grupta satış sonrası hizmetlere ilişkin algılanan kalite soruları, üçüncü grupta ise
müşteri memnuniyet soruları yer almaktadır.
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Veriler SPSS 17.0 ve Lisrel 8.7 istatistik programı yardımıyla analiz
edilmiştir. Verilerin analizinde frekans dağılımları, Ayırma Analizi, Doğrulayıcı Faktör
Analizi ve Yapısal Eşitlik Model (YEM) testi kullanılmıştır (Jöreskog ve Sorbom,
1993).

1.3.4. Araştırmanın Modeli
Parasuraman, Zeithaml ve Berry, hizmet kalitesinin değişik pazarlar için
genelleştirilebilecek 5 temel boyutu olduğunu öne sürmüştür Bunlar; güvenilirlik, tepki
(karşılık) verebilmek, güvence, işletmenin kendini müşterinin yerine koyabilmesi
(empati) ve fiziksel varlıklardır. Bu faktörlerin türetildiği, hizmet kalitesi için önemli
olan 10 ayrı boyut şöyledir (Öztürk, 1996:66); kalite performansı ile ilgili güvenilirlik;
çalışanların müşteriye her durumda karşılık verebilmesi; çalışanların hizmeti yerine
getirebilme yetkinliğine sahip olması; kolay iletişim- ulaşılabilirlik; çalışanların kibarlığı
ve nezaket; müşteri ile iyi iletişim kurabilme; kurumun inanırlığı ve itibarı; kurumun
risk taşımaması ve güvenlik; müşteriyi anlamak ve özel gereksinimleri için çaba
göstermek; kurumdaki ekipmandan personelin görünüşüne kadar sahip olunan
fiziksel varlıkların görüntüsüdür.
Bu araştırmada, Chen ve Ting (2002:846)’in çalışmalarında kullandıkları
modeldeki faktörler ile Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin hizmet kalitesi
değişkenleri kullanılmıştır (Öztürk, 2003:140). Araştırma modeli Şekil.1.’de
gösterilmiştir.

Şekil.2. Araştırma Modeli (Chen ve Ting, 2002:846).

TEKNİK
KALİTE
YETERLİLİK
GÜVENİLİRLİK
KARŞILIK VERME
GÜVENLİK İTİBAR

ZİNCİR
SERVİSLER

HİZMET
KALİTESİ

FONKSİYONEL
KALİTE
ULAŞILABİLİRLİK
İLETİŞİM
NEZAKET
MÜŞTERİYİ
ANLAMA
FİZİKSEL
VARLIKLAR

MÜŞTERİ
MEMNUNİYETİ

GELENEKSEL
TAMİRCİLER

YETKİLİ
SERVİSLER
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Araştırma modeline uygun olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir.
H1:Satış sonrası hizmetlerde teknik kalite hizmet kalitesini etkiler.
H2:Satış sonrası hizmetlerde fonksiyonel kalite hizmet kalitesini etkiler.
H3:Satış sonrası hizmet kalitesi müşteri memnuniyetini etkiler.
H4:Satış sonrası hizmetlerde teknik kalite müşteri memnuniyetini etkiler.
H5:Satış sonrası hizmetlerde fonksiyonel kalite müşteri memnuniyetini
etkiler.
H6:Araştırma değişkenleri servis sunucularının yapısına göre ayırıcı özelliğe
sahiptir.
2. BULGULAR VE TARTIŞMA

2.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri
Tablo.1’de

ankete

katılan

cevaplayıcıların

demografik

gösterilmiştir.
Tablo.1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

Sayı, Oran
Demografik

Frekans

Faktörler
Cinsiyet

Yüzde
(%)

Erkek

320

80

Kadın

80

20

18-27

150

37,5

28-37

162

40,5

38-47

56

14

48-57

30

7,5

57 ve üzeri

2

0,5

İlköğretim

26

6,5

Eğitim Düzeylerine Göre Lise

226

56,5

Dağılım

Üniversite

112

28

Lisansüstü

36

9

Kamu çalışanı

14

3,5

Serbest meslek

172

43

Özel sektör

214

53,5

Yaşa Göre Dağılım

Meslek Gruplarına Göre
Dağılım

özellikleri
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Sayı, Oran
Demografik

Frekans

Faktörler

Gelir

Yüzde
(%)

0-2000

208

52

2001-5000

160

40

5001-7000

24

6

8

2

7001 ve üzeri
Toplam

Cevaplayıcıların %80’i erkeklerden %20 si ise kadınlardan oluşmaktadır.
%37,5’i 18-27, %40,5’u 28-37, %14’ü 38-47, %7,5’i 48-57 ve %0,5’i 57 yaş ve üzeri
grubunda yer almaktadırlar. Ankete katılanların %6,5’i ilköğretim, %56,5’i lise, %28’i
üniversite, %9’u lisansüstü mezunudur. Cevaplayıcıların meslek gruplarına göre
dağılımı; %3,5’i kamu çalışanı, %43’ü serbest meslek , %53,5’i özel sektör
şeklindedir. Cevaplayıcıların %52’si 0-2000 TL, %40’ı 2001-5000 TL, %6’sı 50017000 TL ve %2’ si 7001 ve üzeri gelir grubunda yer almaktadır. Cevaplayıcıların
illere göre dağılımı; Amasya %5, İstanbul %22.5, İzmir %13.75, Muğla/Bodrum %2.5,
Sivas %6.25, Van %3.75, Bursa %12.5, Ankara %12.5, Kocaeli %10, Adapazarı %5,
Kastamonu %6.25 şeklinde gerçekleşmiştir.

2.2. Cevaplayıcıların Satın Alma Davranışları
Cevaplayıcıların satın alma davranışları Tablo.2’de gösterilmiştir.
Tablo.2 Cevaplayıcıların Satın alma Davranışları

Sayı, Oran
Demografik
Faktörler
Otomobil Sahibi
Olduğu Süre

Mevcut Arabanın
Kullanım Süresi

Frekans
1-3 yıl

78

Yüzde
(%)
19,5

3-5 yıl
5-7 yıl
7-9 yıl
9 ve üzeri yıl

112
46
50
114

28
11,5
12,5
28,5

1-3 yıl
3-5 yıl
5-7 yıl
7-9 yıl

246
94
32
4

61,5
23,5
8
1

24

6

9 ve üzeri yıl
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Sayı, Oran
Demografik
Faktörler
Arabanın Satın Alınma Birinci el
Şekli
İkinci el
Ayda bir
Bakım
3 ayda bir

Kurum fiyat

106
294
18

Yüzde
(%)
26,5
73,5
4,5

6 ayda bir
Yılda bir ve daha az
Hiç pahalı değil

168
110
104
28

42
27,5
26
7

Pahalı değil
Kararsızım
Pahalı
Çok pahalı

178
66
116
12

44,5
16,5
29
3

400

100

Toplam

Frekans

Cevaplayıcıların otomobil sahipliği sürelerine göre dağılımı %19.5’i 1-3 yıl
arası, %28’i 3-5 yıl arası, %11,5’sı 5-7 yıl arası, %12,5’sı 7-9 yıl arası ve %28,5’ü 9
yıl ve daha fazla yıl şeklindedir. Cevaplayıcıların sahip oldukları mevcut arabalarının
kullanım süresine göre dağılımı ise %61,5’u 1-3 yıl, %23.5’u 3-5 yıl, %8’i 5-7 yıl, %1’i
7-9 yıl ve %6’sı ise 9 yıl ve üzeridir. Cevaplayıcıların %26.5’u birinci el, %73,5’u ikinci
el araba sahibidir. Cevaplayıcıların arabalarını bakım onarıma götürme sıklıklarına
göre %4.5’i ayda bir, %42’si 3 ayda bir,%27.5’i 6 ayda bir ve %26’sı yılda bir ve daha
az sıklıkla bakım onarıma götürmektedir. Cevaplayıcıların sahip olduğu araba
markalarına göre %1.5’i Audi, %1’i Bipper,%2’si Bmw,%9’u Clio, %1.5’i Combo, %4’ü
Doblo, %1’i Doğan, %13’ü Fiat, %0.5’i Fiorino, %1’i Ford, %0.5’i Honda, %1’i
Hyundai, %2.5’i Kangoo, %1’i Karsan, %0.5’i Kartal, %0.5’i Lada, %0.5’i Linea, %11’i
Megane, %1.5’i Mercedes, %0.5’i Mitsubishi, %3.5’i Opel, %1’i Opel Vectra, %1’i
Opel Zafira, %1.5’i Passat, %7.5’i Peugeot, %0.5’i Polo, %0.5’i Punto, %13.5’i
Renault, %11.5’i Şahin, %0.5’i Seat, %0.5’i Tata, %0.5’i Tofaş, %1.5’i Toyota, %1’i
Transporter, %1.5’i Walkswagen’dir.

2.3. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin ve Araştırma Modelinin Testi
Araştırmada öncelikle teknik kalite ve fonksiyonel kalite ölçeklerini test etmek
amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır (ölçeklere ait ortalama ve standart
sapma değerlerini gösteren tablolar ekler kısmında verilmiştir). Negatif varyans
gösteren, standart katsayıları aşan (1.0’e çok yakın) ya da çok büyük standart hata
veren değişkenler kontrol edilmiş (Hair vd., 1998:610) ve uygun olmayan değişkenler
elenmiştir.
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Öncelikle teknik kalite ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
Önerilen

modifikasyonlar

göstermeyen

değişkenler

doğrultusunda
elenmiştir.

model

uyum

Yeterlilik,

değerlerine

müşteriye

uygunluk

karşılık

vermek,

emniyet/güvenlik, güvenirlik/itibar ve güvenilirlik boyutlarından 1’er değişken
elenmiştir. Modifikasyonlar sonrası her bir değişkenin model uyum değerleri kabul
edilebilir düzeyde gerçekleşmiştir.
İkinci olarak fonksiyonel kalite ölçeği için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Önerilen modifikasyonlar doğrultusunda ulaşılabilirlik ve somut varlıklar
boyutlarından 1’er değişken iletişim, nezaket ve müşteriyi anlamak boyutlarından
2’şer, değişken elenmiştir. Model uyum değerleri kabul edilebilir düzeyde
gerçekleşmiştir.
Araştırma modelindeki değişkenlerden hizmet kalitesi ölçeği test edilmiştir.
Model uyum değerleri kabul edilebilir düzeyde olmadığı için önerilen modifikasyonlar
doğrultusunda 3 değişken elenmiştir. Modelde yer alan müşteri memnuniyeti ölçeğini
test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmış, model uyum değerleri kabul
edilebilir düzeyde olmadığı için önerilen modifikasyonlar doğrultusunda 3 değişken
elenmiştir.
Araştırma modelini test etmek üzere path analizi uygulanmıştır. Analiz
sonuçlarına göre modelin uyum değerlerine uygun olmadığı belirlenmiştir. Önerilen
modifikasyonlar doğrultusunda fonksiyonel kalite ölçeğinde yer alan nezaket
boyutundan 1 değişken elenmiştir. Teknik kalite ölçeğinin yeterlilik ve emniyet
boyutlarından 1’er değişken elenmiştir. Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyet
ölçeğinden ise 1’er değişken olmak üzere toplam 5 değişken elenmiştir. Yapılan
modifikasyonlar

sonrası

model

uyum

değerleri

kabul

gerçekleşmiştir. Modifikasyon öncesi ve sonrası uyum

edilebilir

değerleri Tablo.3’te

gösterilmiştir.
Tablo.3 Araştırma Modelinin Testi

Uyumluluk

Modifikasyon

Modifikasyon

Kabul Edilebilir

İndeksi

Öncesi

Sonrası

Uyum

Mutlak Uyum Değeri
2

düzeyde

Ki-Kare (X )

1143.39

599.70

Serbestlik

204

274

Ki-Kare/sd

5.61

2.19

1-5

GFI

0.79

0.91

0,90≤GFI≤0,95

Derecesi
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Uyumluluk

Modifikasyon

İndeksi

Modifikasyon

Öncesi

Kabul Edilebilir

Sonrası

Uyum

AGFI

0.76

0.85

0,85≤AGFI≤0,90

RMSR

0.17

0.047

0,05≤RMSR≤0,08

0.09

0.065

0,05≤RMSEA≤0,08

RMSEA

Artan Uyum Değeri
CFI

0.97

0.98

0,95≤CFI≤0,97

NNFI

0.97

0.96

0,95≤NNFI≤0,97

NFI

0.95

0.95

0,95≤NFI≤0,97

2

Araştırma modelinde yer alan değişkenlerin standart katsayıları, R

değerleri, t değerleri, Cronbach’s Alfa katsayıları, hata varyansları, yapı güvenilirliği
ve açıklanan varyansları Tablo.4’de gösterilmiştir.
Tablo.4 Araştırma Modelinin Değişkenlerine Ait Değerler
Değişkenler
TEKNİK KALİTE
Yeterlilik Yetenek
Servisin sunduğu bakım, tamir
ve onarımı hizmetini yeterli
buluyorum
Bu servisin sunduğu bakım,
tamir ve onarım hizmetleri
kalitelidir.
Bakım, tamir, onarım işinin
kapsamı ne olursa olsun,
gereken bütün işler bu servis
tarafından yapılıyor
Güvenilirlik
Bu servisten aldığım hizmet
beklentilerimi tam olarak
karşılıyor
Bu servisten satın aldığım
hizmetin performansı yüksektir.
Bakım, tamir ve onarımdaki
bütün süreç benim adıma
ayrıntılı düşünülüyor

Standart
Değer

2

R

Hata

t

Cronbach’s

Yapının

Açıklanan

Varyansı

Değeri

Alfa

Güvenilirliği

Varyans

0.84

0.68

0.72

0.45

0.41

10.40

72.2

0.72

0.59

0.62

11.59

74.0
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Değişkenler

Standart
Değer

2

R

Hata

t

Cronbach’s

Yapının

Açıklanan

Varyansı

Değeri

Alfa

Güvenilirliği

Varyans

0.85

0.73

Karşılık Vermek
Çalışan personel sorunlarıma yada
isteklerime çok çabuk cevap verir.
Çalışan personelin sorumluluklarını tam

0.75

0.46

0.44

11.35

75.2

0.71

0.54

0.46

10.79

73.2

0.72

0.43

0.54

9.93

71.3

olarak yerine getirdiğine inanıyorum
Personel sorunlarımı her zaman dikkate
alır.
Emniyet Güvenlik
Hizmet aldığım servis merkezi (dükkan,
bina) bana güven veriyor
Her zaman güvenilebilecek bir kurum
olduğuna inanıyorum.
Güvenilirlik İtibar
Serviste yalnızca bozuk olan parçaların
değiştirildiğine inanıyorum
Gereksiz bakım, tamir, onarım
yapılmadığını düşünüyorum.
Orijinal parça kullandıklarına inanıyorum
FONKSİYONEL KALİTE
Ulaşılabilirlik
İsteklerime çok hızlı cevap verilir.
Seyir halindeyken olası bakım, tamir,
onarım ihtiyacı doğduğunda, servis

0.73

0.55

0.44

10.72

72.2

0.76

0.56

0.40

12.44

74.0

tarafından hizmet çok kısa sürede
ulaştırılıyor (çekici v.s.).
Hizmete ulaşmak çok kolaydır.
İletişim Haberleşme
Bakım, tamir ve onarım hakkında ayrıntılı
bilgi verilir
Sorun her ne olursa olsun, servisi
aradığımda ihtiyacım olan bilgi bana
veriliyor.
Hizmetin her aşamasında bilgilendirilirim.
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Değişkenler

Standart
Değer

2

R

Hata

t

Cronbach’s

Yapının

Açıklanan

Varyansı

Değeri

Alfa

Güvenilirliği

Varyans

72.6

0.76

0.76

72.8

0.79

0.62

Nezaket
Hizmet personeli naziktir.
Hizmet yetkilileri nazik ve güler yüzlüdür.

0.74

0.52

0.42

12.22

72.4

0.72

0.48

0.55

10.25

72.0

0.71

0.43

0.41

10.41

75.1

Hizmet personeli samimi ve hoşgörülüdür.
Müşteriyi Anlamak
Ödeme konusundaki taleplerime farklı
seçenekler sunulur.
Bakım, tamir, onarım ile ilgili ayrıntılı
beklentilerime tam karşılık verilir.
Bakım, tamir, onarım ile ilgili almak
istediğim özel hizmet, servis personeli
tarafından tam olarak anlaşılır
Fiziksel Varlıklar ve Somut Göstergeler
Personelin giyim kuşamının (önlük vs) belli
bir standardı bulunmaktadır
Hizmet personeli uzman imajı
yansıtmaktadır.
Kullanılan ekipman teknolojik açıdan belli
bir standarda sahiptir
Hizmet Kalitesi
Servis merkezini bir bütün olarak
değerlendirdiğimde kaliteli olduğunu

0.73

0.53

0.41

9.75

0.72

0.51

0.35

12.78

0.71

0.55

0.40

11.65

düşünüyorum.
Servis tarafından sunulan en basit
hizmette bile, standart bir kalite mevcuttur
Bina ve yerleşim düzeni bana kaliteyi
çağrıştırıyor.
Memnuniyet
Bakım, tamir ve onarım hizmeti bir bütün
olarak değerlendirdiğimde beni memnun

0.75

0.55

0.41

4.32

0.72

0.51

0.45

4.46

0.70
0.65

0.45
0.40

0.55
0.75

4.27
5.35

ediyor.
Çalışan personelin davranışı beni
memnun ediyor.
Yetkililerden memnunum.
Servisimi değiştirmeyi düşünmüyorum

Modelde yer alan değişkenler için yapı güvenilirliği ve açıklanan varyans
oranları hesaplanmış ve bu değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir.
Modelde yer alan teknik kalite, fonksiyonel kalite, hizmet kalitesi ve müşteri
memnuniyeti faktörleri arasındaki ilişkiler Tablo.5’de gösterilmiştir.
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Tablo.5 Araştırma Modeli Değişkenleri Arasındaki İlişkiler
Standart

Değişkenler

Değer

R

2

Hata

t

Varyansı

Değeri

Teknik kalite-hizmet kalitesi

0.73

0.76

0.22

3.46

Fonksiyonel kalite-hizmet kalitesi

0.77

0.76

0.22

3.57

Fonksiyonel kalite-müşteri

0.49

0.65

0.34

3.29

Teknik kalite-müşteri memnuniyeti

0.38

0.65

0.34

3.14

Hizmet kalitesi-müşteri

0.96

0.85

0.19

3.38

memnuniyeti

memnuniyeti

Tablodan görüldüğü üzere, hizmet kalitesi teknik kalite ve fonksiyonel kalite
boyutlarından oluşmaktadır. Dolayısıyla, H1 ve H2 hipotezleri kabul edilmiş, otomotiv
sektöründe satış sonrası hizmetlerin kalitesinde hem fonksiyonel kalitenin hem de
teknik kalitenin etkili olduğu görülmüştür. Hizmet kalitesi de müşteri memnuniyeti
üzerinde etkili olup, H3 hipotezi kabul edilmiştir. Benzer şekilde, müşteri memnuniyeti
üzerinde de hem teknik kalitenin hem de fonksiyonel kalitenin etkili olduğu
belirlenmiştir. Dolayısıyla, H4 ve H5 hipotezleri kabul edilmiştir. Diğer bir ifadeyle,
hizmet kalitesi ve boyutları müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir.
Standart değerler ve t değerlere göre, fonksiyonel kalite hem hizmet kalitesinde, hem
de müşteri memnuniyetinde öne çıkmıştır. Güllülü ve Bilgili (2009)’nin geleneksel
tamircilerin müşterileri üzerine yaptıkları çalışmada hizmet kalitesinde teknik kalite ön
plana

çıkarken,

müşteri

memnuniyetinde

fonksiyonel

kalitenin

öne

çıktığı

belirlenmiştir. Oysa, kurumsal zincir servislerin müşterileri üzerine yapılan bu
araştırmada, fonksiyonel kalitenin hem hizmet kalitesinde hem de müşteri
memnuniyetinde öne çıkmıştır. Buradan hareketle, hizmet standardı yükselen
servislerden hizmet alan tüketicilerin hizmetlerden beklenti düzeylerinin teknik
kaliteden ziyade fonksiyonel kaliteye doğru yöneldiği söylenebilir. 2009 yılında
Fransa’da araç kullanıcıları üzerine yapılan bir araştırmada, servis sunucularından
beklentilerin sıralaması; dürüstlük (güven yaratmak), lokasyon (konum), fiyat
uygunluğu, teslim saatinin söylenmesi ve iyi karşılama şeklinde gerçekleşmiştir
(G.İ.P.A, 2009). Araştırma sonuçları karşılaştığında, sonuçların benzer olduğu
görülmektedir. Teknik kalitede öne çıkan güven, itibar bu çalışmada da öne çıkmış,
diğer değişkenlerin de fonksiyonel kaliteye ilişkin olduğu görülmektedir.
Araştırma modelinin path diyagramı Şekil.2’de gösterilmiştir.
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Şekil.2 Araştırmanın Path diyagramı

2.4. Araştırma Değişkenlerinin Hizmet Sunucularının Yapısına Göre
Ayırıcı Özellikleri
Ankete katılan tükecilerin teknik ve fonksiyonel kalite algıları ile hizmet
kalitesi ve müşteri memnuniyeti algılarının yetkili servisler, geleneksel tamirciler ve
kurumsal zincir servisler olmak üzere 3 hizmet sunucusuna göre ayırıcı özellik taşıyıp
taşımadığını belirlemek üzere ayırma (diskriminant) analizinden yararlanılmıştır.
Tablo. 6. Kanonik Diskriminant Fonksiyonu ve Wilks’ Lambda Değerleri

Özdeğerler
Fonksiyon

Özdeğer

Varyans

Kümülatif %

1

0,460

Kanonikal

a

79.0

79.0

0.561

a

21,0

100,0

0,330

Korelasyon
2

0,122

798
Wilks’ Lambda
Fonksiyonların

Wilks’

Ki-Kare

Sd

Testi

Lambda

1
2

Anlamlılık

0.610

588,439

24

0.000

0,891

137,243

11

0,000

Düzeyi

Tablodan görüldüğü gibi, kanonikal diskriminant fonksiyonu, toplam
varyansın %100’ünü açıklamaktadır. Birinci fonksiyonun kanonikal korelasyonu
0.561, ikinci fonksiyonun ise 0.330’dur. Wilks’ Lambda ile yapılan denetimde birinci
fonksiyonun Wilks’ Lambda değeri 0.610, ikinci fonksiyonun ise 0.891’dir. Anlamlılık
düzeyi ise her iki fonksiyon için de p<0.01 olup, fonksiyonlar istatistiki bakımdan
oldukça anlamlıdır.
Tablo 7. Yapı Matriksi

Değişkenler
Güvenirlik/İtibar
Nezaket
İletişim/Haberleşme
Fonksiyonel Kalite
Karşılık Verme
Ulaşılabilirlik/Konum
Müşteri Memnuniyeti
Teknik
Hizmet Kalitesi
Somut Göstergeler
Güven/Emniyet
Güvenilirlik
Müşteriyi Anlamak
Yeterlilik

Fonksiyon
1
2
,843
,018
,826
,071
,815
,025
,814
,097
,802
,199
,797
,142
,781
,161
,781
,173
,780
,132
,771
,096
,745
,103
,736
,231
,697
,128
,678
,332

Tablo.7.’den görüldüğü üzere, araştırma modelinde yeralan boyutlardan en
yüksek ayırıcı özellik servisin güvenilirliği ve itibarında gerçekleşmiştir. Bu değişken
teknik kalite fonksiyonunun bir boyutu olup, geleneksel teknik kalite beklentisinde
hizmet sunucularının kurumsal özelliklerinin önemliliğinin ön plana çıktığı dikkat
çekicidir. Bu sonuç, tüketicilerin servislerde kurumsal itibara vermiş olduğu önemi
açıkça ortaya koyduğu söylenebilir. Araştırma modelinin testinin yapıldığı analiz
sonuçlarındaki fonksiyonel kalitenin öne çıkması ile kurumsal itibarın da öne
çıkmasının paralel sonuçlar olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonuç, Kaya
(2011)’nın otomotiv yenileme pazarında servislere yönelik geliştirmiş olduğu
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önerilerden servislerin standart ve kurumsal yapılanma gerekliliği ile örtüşmektedir.
Diğer değişkenlerin sıralaması incelendiğinde fonksiyonel kalite ve değişkenlerinin ön
sıralarda olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar araştırma modelinin testindeki sonuçlar
ile paralel gerçekleşmiştir. Günümüz tüketicisinin hizmet kalitesinde fonksiyonel
kaliteye daha fazla önem verdiğini, müşteri memnuniyeti için fonksiyonel kalitenin
sağlanmasının kaçınılmaz olduğunu yeniden vurgulamak doğru olacaktır.
Tablo 8. Hizmet Sunucularının Araştırma Modelinin Değişkenlerine Göre Grup
Ortalamalarının Eşitliği Testi

Değişkenler

Wilks’ Lambda

F

sd1

sd2

P

Teknik Kalite

,779

170,161

2

1197

,000

Yeterlilik

,816

134,571

2

1197

,000

Güvenilirlik

,796

153,166

2

1197

,000

Güven/Emniyet

,796

153,587

2

1197

,000

Karşılık Verme

,768

180,304

2

1197

,000

Güvenirlik/İtibar

,754

195,611

2

1197

,000

Fonksiyonel Kalite

,765

183,417

2

1197

,000

Ulaşılabilirlik/Konum

,772

176,347

2

1197

,000

İletişim/Haberleşme

,766

183,264

2

1197

,000

Nezaket

,760

188,576

2

1197

,000

Müşteriyi Anlamak

,816

2

1197

,000

Somut Göstergeler

,784

164,583

2

1197

,000

Hizmet Kalitesi

,780

168,876

2

1197

,000

Müşteri Memnuniyeti

,779

170,115

2

1197

,000

135,128

Araştırma değişkenlerinin servislere göre anlamlı

bir fark

gösterip

göstermediği F testi ile denetlenmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere tüm
değişkenlerin p<0.01 önem düzeyinde ayırıcı özellik taşıdığı belirlenmiştir. Bu
değişkenlerin grup ortalamaları Tablo.10’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Grup Ortalamaları

Değişkenler
Teknik Kalite
Yeterlilik

1
2,8581
2,9415

2
3,6993
3,5686

3
4,1972
4,1667

Güvenilirlik

2,9582

3,7315

4,2750

Güven/Emniyet

2,8672

3,7531

4,1975

Karşılık Verme

2,8279

3,6833

4,2150

Güvenirlik/İtibar

2,6959

3,7598

4,1317
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Değişkenler
Fonksiyonel Kalite

1
2,8660

2
3,7767

3
4,2147

Ulaşılabilirlik/Konum

2,6842

3,6068

4,1083

İletişim/Haberleşme

2,8229

3,8163

4,2100

Nezaket

2,8580

3,8279

4,2633

Müşteriyi Anlamak

2,0217

3,7814

4,1983

Somut Göstergeler

2,9432

3,8512

4,2933

Hizmet Kalitesi

2,8764

3,7847

4,2700

Müşteri Memnuniyeti

2,9010

3,7855

4,2938

Araştırmada hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini belirlemek için
kullanılan tüm boyutların otomotiv sektöründe satış sonrası hizmetlerini sunan 3 farklı
yapıdaki servis sunucuları için ayırt edici özelliğe sahip olduğu görülmüştür.
Ortalamalar incelendiğinde tüm değişkenlerde kurumsal zincir servislerin diğer hizmet
sunucularına göre daha yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Bu
sonucun,

çalışmanın

örnek

kütlesinin

kurumsal

müşterilerinden oluşmasından kaynaklandığı

zincir

servis

sunucularının

düşünülmektedir. Ancak, tüketicileri

tarafından yetkili servislerin daha çok araç garanti kapsamında tercih edildiği daha
sonrasında fiyat ve yedek parçada farklı marka alternatiflerin de sunulduğu diğer
servislere

ve

tamircilere

yönelmeleri

nedeniyle

sonucun

anlamlı

olduğu

düşünülmektedir. Tüketicilerin satınalma davranışlarında, kurumsal zincir servislerin
fiyatlarına yönelik araştırma sonuçlarındaki olumlu tutumun da bu sonuca paralel
olduğu düşünülmektedir. Araştırmadaki satınalma davranışlarındaki araç sahiplik
süreleri de incelendiğinde sonuçların desteklendiği söylenebilir. Öte yandan,
tüketicilerin yaşam standartlarındaki yükselmesi nedeniyle fonksiyonel kaliteye
yönelik artan beklentilerini geleneksel tamircilerde karşılayamamaları üzerine hem
uygun fiyat, hem daha çok alternatif hem de hizmet standardı bakımından kurumsal
bir yapıya sahip olan zincir servislere yönelik algılarının beklenen bir sonuç olduğu
düşünülmektedir.
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Tablo 10. Sınıflandırma Analizi Sonuçları

Servis

Tahmini Grup Üyeliği

Sunucusu

Orijinal

Toplam

Türü

1

2

3

1

294

20

85

399

2

92

100

209

401

Sayı

Grup

3

120

8

272

400

Üyeliği

1

73,7

5,0

21,3

100,0

2

22,9

24,9

52,1

100,0

3

30,0

2,0

68,0

100,0

Yüzde

Orijinal Grup Üyeliği %55.5 oranında doğru sınıflandırılmıştır

Servisler arasındaki önemli farklılıkları ayıran diskriminant fonksiyonuna göre
yapılan sınıflandırmada ise geleneksel tamircilerin %73.2’si, yetkili servislerin
%23.9’u ve kurumsal zincir servislerin ise %67.5’i doğru atanmıştır. Test grubu için
diskriminant fonksiyonunun tartılı ortalama olarak doğru sınıflandırma oranı
%55.5’dir. Bu durumda, ayırma fonksiyonlarının örneğe uygulanması sonucunda elde
edilen doğru sınıflandırma oranının herhangi bir tesadüfi sınıflandırmadan elde
edilecek doğru sınıflandırma oranından istatistiksel olarak anlamlı derecede büyük
olup olmadığını test etmek gerekmektedir (Kurtuluş, 2004:393). Bu amaçla yapılan
Morrison şans modeline göre;

PDogru  506/ 1200
. 399/ 1200  208/ 1200. 401/ 1200  566/ 1200. 400/ 1200  0.355
P (doğru) = 0.355 olarak bulunmuştur. Ayırma fonksiyonundan elde edilen
0.555 oranının Morisson şans modelinden elde edilen 0.355 oranından istatistiksel
olarak önemli derecede büyük olup olmadığı %1 önem derecesinde oran testi ile
kontrol edilmiş ve Z değeri hesaplanmıştır.

Z

0.555  0.355
0.3551  0.355
400

 10

10 olarak bulunan Z değeri, teorik Z değerinden (2.33) büyüktür. Elde edilen
bu sonuca göre; diskriminant fonksiyonunun tesadüfi ayırmadan çok daha iyi ayırdığı
ortaya çıkmaktadır. Sonuçlara göre, araştırma hipotezi H6 kabul edilmiştir. Araştırma
değişkenlerinin tümü, servis sunucularının kurumsal farklılıklarına göre ayırıcı
özelliğe sahiptir.

802
3.ÖNERİLER
Avrupa ve dünyaya paralel olarak ülkemizde de gittikçe kurumsallaşan bir
yapılanma içerisinde olan otomotiv bakım onarım hizmet sunucularının özellikle
fonksiyonel kaliteye odaklı stratejiler geliştirmeleri faydalı olacaktır. Müşteri ilişkileri,
iletişim, servis personelinin davranış ve görünümü, işletmedeki fiziksel ve görsel
unsurlar, hizmete ulaşılabilirlik gibi unsurlara ağırlık vermek zorunda oldukları
söylenebilir. Bu bağlamda, müşteriye özel hizmetler geliştirmek, ana hizmetin
yanında müşteriye dinlenme yeri, çay-kahve ikramı, çocuklu müşteriler için özel
mekanlar gibi sürpriz değer yaratılabilecektir. Servis personelinin giyim-kuşamında
standart, müşteri ilişkileri eğitimi gibi faaliyetler ile fonksiyonel kalitenin gelişimine
olumlu katkı sağlanabilecektir. Servislerin binalarının, yol güzergahları üzerinde,
dinlenme tesisleri yakınlarında, yerleşik tüketiciler için yerleşim yerlerine yakın
alanlarda, dış görünümü şehir yapılanmasını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde
kurulmasının da rekabette önemli avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.
Teknik kalite unsurlarından fonksiyonel kalite ve işletmelerin kurumsal
yapıları ile yakın ilişkili olan güvenirlik ve kurumsal itibarı sağlamaya yönelik
konumlandırma stratejileri izlemelerinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Benzer
şekilde, belli hizmet standartlarına sahip kurumsal yapılara dönüşmelerine yönelik
stratejiler geliştirmeleri faydalı olacaktır. Araç bakım onarımında, gereksiz tamirat
yapılmadığı, müşterinin istediği nitelikte yedek parça kullanıldığı izleniminin verilmesi,
sunulan hizmete garanti sunulması itibar ve güvenirliğin sağlanmasında etkili
olabilecektir. Özellikle tutundurma, reklam çalışmalarında profesyonel kurumların
desteği ile güveni ve itibarı vurgulayan mesajlar tasarlanarak, uygun medya araçları
yoluyla tüketicilere ulaşılması doğru bir konumlanma için önemli katkı sağlayacaktır.
Araştırmacıların, ülkemizde yeni ve hızlı bir yapılanma içerisinde olan bu
sektörün ihtiyacı olan pazarlama stratejileri üzerine daha ayrıntılı çalışmalar yaparak,
potansiyeli oldukça yüksek olan pazardaki hizmet sunucularına ışık tutabileceklerdir.
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ÖZET
Genel olarak belirli bir planlama döneminde daha önceden belirlenmiş bir
stok seviyesi için beklenen gelir seviyesini artıracak satış fiyatlarının dinamik olarak
ayarlanması anlamına gelen dinamik fiyatlandırma yaklaşımı, başta havayolu ve
konaklama işletmeleri olmak üzere pek çok işletme tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır. Dinamik fiyatlandırma yaklaşımı son dönemde deniz taşımacılığı
sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı İstanbul Deniz
Otobüsleri A.Ş. (İDO) özelinde deniz taşımacılığı sektöründe yeni uygulanmaya
başlanan dinamik fiyatlandırma sisteminin tüketicilerde oluşturduğu fiyat adaleti algısı
ve bu algının tüketicilerin firma/marka itibarı algısına etkisini incelemektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için İDO’dan bilet satın alıp şehirlerarası hatlarda seyahat etmiş ve
kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenen 126 tüketiciye yüz yüze anket
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda tüketicilerin algıladıkları fiyat adaleti, firmaya
duydukları güven, firmadan memnuniyetleri, firmaya karşı tutumları ve firma/marka
itibarı değişkenleri arasındaki anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dinamik fiyatlandırma, Algılanan fiyat adaleti, Marka
itibarı, İDO
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THE EFFECTS OF PERCEIVED PRICE FAIRNESS ON
BRAND REPUTATION IN DYNAMIC PRICING:
THE CASE OF İDO

ABSTRACT
Dynamic pricing which, refers to the dynamic adjustment of selling prices in
a specific planning period in order to increase the planned income with regard to the
preset stock levels is commonly used by a variety of companies, primarily by airline
and lodging firms. Recently, dynamic pricing approach is much more adopted by the
sea transportation industry. Based on the customers of İDO A.Ş. -a fast sea
transportation company- the aim of this study is to examine customers’ perception of
price fairness towards the dynamic pricing and the impact of this perception on firm
reputation. In order to achieve research objective, a survey is conducted on 126
consumers, who bought ticket from IDO and traveled in intercity lines and those were
selected through Convenient Sampling method. Results indicate that there are
significant relationships among the variables of consumers’ percieved price fairness,
consumer trust, consumer satistaction, consumer attitudes towards the company and
firm (brand) reputation.
Key Words: Dynamic Pricing, Perceived Price Fairness, Brand Reputation,
İDO
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GİRİŞ
Fiyatlandırmayı ve fiyatlandırmanın tüketici algı ve davranışlarına olan
etkisini anlamak ve araştırmak sadece ekonomi biliminin değil, pazarlamanın da
gündeminde olan bir konudur. Yapılan çalışmalar fiyatlandırma ve fiyatlandırmadan
kaynaklanan algının tüketici karar süreçlerini nasıl etkilediğini daha detaylı
araştırmaya ve açıklamaya çalışmaktadır (Maxwell, 2002). Fiyat değişimlerine olan
tüketici tepkisi birçok faktörden etkilenmektedir (Bolton ve Alba, 2006).
Tüketicilerin zihninde istenilen ve en üst pozisyonlarda yer edinmek her
firmanın öncelikli ve temel hedefleri arasındadır. Firmaların tüketicilerin zihninde
oluşturmayı amaçladıkları imaj ve itibar ise kendi davranışları ve uygulamalarından
doğrudan etkilenmektedir (Varadarajan, DeFanti ve Busch, 2006). Marka/firma itibarı
firmanın finansal çıktıları elde etmesinde kilit role sahiptir. Çünkü firma/marka itibarı
sahip olduğu değer oluşturma yeteneği, soyut karakteri ile hem kopyalanması zor
hem de firmalara süper pozisyonlar elde etmeye olanak sağlayan avantajlar
sunmaktadır. Bu yönleriyle firma/marka itibarı stratejik öneme sahip bir kavramdır
(Castro, Lopez ve Saez, 2006).
Pazarlamanın en temel konularından birisi olan fiyatlandırmanın artan önemi
ve farklı fiyatlandırma uygulamalarının sayısındaki artışa rağmen, pazarlama
yazınında fiyatlandırmayla ilişkili olarak yapılan çalışma sayısı yeterli düzeyde
bulunmamaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizde de dinamik fiyatlandırma
uygulamalarının sayısında artış görülmektedir. Bu çalışmayla uygulaması dahi çok
yeni olan dinamik fiyatlandırma konusu pazarlama çıktıları

açısından ele

alınmaktadır. Ayrıca dinamik fiyatlandırmanın deniz yolcu taşımacılığında yeni
uygulanıyor olması da bu çalışmayı daha önceki çalışmalardan kapsam yönünden
farklılaştırmaktadır.
Fiyatlandırma ve fiyat değişimleri konusunda araştırılan önemli kavramlardan
bir tanesi de algılanan fiyat adaletidir. Algılanan fiyat adaleti tüketicilerin karar
sürecini etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. Son yıllarda uygulaması
son derece hızlı artan dinamik fiyatlandırma ve buna bağlı olarak tüketicilerin fiyat
adaleti algısının önemine rağmen, söz konusu bu kavramlar akademik yazında hak
ettiği yeri bulamamıştır. Bu çalışmayla birlikte bu açığın kapatılmasına bir katkı
sağlanması da umulmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacını marka
itibarında algılanan fiyat adaletinin rolünün açığa çıkarılması oluşturmaktadır.
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DİNAMİK FİYATLANDIRMA
Dinamik fiyatlandırma (DF) mal ve hizmetlerin kişisel alış-veriş seviyesinde,
alışında ve satışında, arz ve talep durumuna göre fiyatların pazarda serbestçe
ayarlanması olarak tanımlanmaktadır. DF birçok açık artırma ve name-your-ownprice(almak istediğin fiyatı kendin belirle) tarzı model içermektedir. Bu anlamda DF
klasik fiyat ayrıştırma yöntemlerinin bir çeşididir. (Garbarino ve Lee, 2003)
DF yeni bir yaklaşım veya bir fikir değildir. İktisatçılar uzunca bir süredir
tüketiciler arasında fiyat duyarlılığı temelinde ayrıştırmayı tartışmaktadırlar. Fakat
veritabanı sistemlerinin gelişmesi ve maliyetlerinin düşmesi ile birlikte DF pratikte
uygulanma şansını daha fazla bulmuştur (Garbarino ve Lee, 2003). Dinamik
fiyatlandırma, araştırmacılar için üretim yönetimi, iktisat ve pazarlama gibi farklı
alanlarda ilgi çekici bir konu olmuştur (Scherrer ve Griffin, 2008). Uygulamada ise
özellikle sınırlı bir stok ile dayanıksız ve mevsimsel ürünler satan şirketler (örn.
Havayolları, giysi perakendecileri, vs) pratikte DF olarak adlandırılan sistemi zaman
temelli olarak uzun süredir fiyatlarının belirlenmesinde kullanmaktadırlar (Aydın ve
Ziya, 2009).
DF karı maksimize etmek için gerçek zamanlı olarak fiyatların ayarlandığı bir
işletme stratejisidir (Lin ve Sibdari, 2009). Maliyet DF’nin özellikle sınırlı bir zaman
çerçevesine sahip endüstrilerde geniş çaplı kullanımını engellemekte idi. Fakat dijital
teknolojinin gelişmesi bu sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır (DiMicco,
Greenwald ve Maes, 2001)
DF ulaşım, konaklama vb. sektörlerde yaygın bir biçimde kullanılmaktadır.
Ülkemizde havayolu taşımacılığı başta olmak üzere pek çok sektörde kullanılan DF
son olarak bir deniz taşımacılığı firması olan İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.)
tarafından kullanılmaktadır. 1987 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
kurulan İDO 2011 yılındaki özelleştirmeden sonra dinamik fiyatlandırma politikasını
uygulamaya başlamıştır. İDO’nun bu uygulaması tüketicilere çok daha uygun fiyatlara
bilet alma imkanı sunulacağı şeklinde lanse edilmiş ve başlangıçta tüketiciler
tarafından olumlu karşılanmıştır (Milliyet, 2011). Ancak zamanla tüketiciler bu
uygulamanın kendilerinin aleyhine olduğu farketmiş ve hem yazılı-görsel hem de
sosyal medya üzerinde firmanın bu uygulaması hakkında şikayetlerini dile
getirmişlerdir.
DF özellikle sabit miktarlı bir ürünün satılmasında daha önemli bir
konumdadır. Satıcı tüketicilerin ödemeyi göze aldığı fiyatı yakalamayı istemektedir,
fakat tüketicilerin çok maliyetli bularak satın almadan vazgeçeceği bir fiyat
oluşturmamak için dengeyi iyi kurmak zorundadır. Aksi halde satıcının elinde
satamadığı bir stok/hizmet sorunu ortaya çıkacaktır (Scherrer ve Griffin, 2008).

809
İyi yönetilen dinamik fiyatlandırma gelirlerin ve karların artırılması için cazip
ve uygulanabilir yollar sunmaktadır (Sahay, 2007). Fakat, hem müşteri hem de satıcı
için bilinen bu faydaların yanı sıra, daha önce Amazon.com’un uygulamış olduğu ve
tüketiciler tarafından tepki aldığı DF uygulaması gibi örnekler göz önüne alındığında,
tüketicilerin fiyatları nasıl algıladığı konusunu ve bunun olumsuz etkileri de ön plana
çıkmaktadır (Lee, Illia, ve Lawson-Body, 2011).
ALGILANAN FİYAT ADALETİ
Algılanan fiyat adaleti (AFA), tüketicinin bir fiyatı, doğru, adil veya meşru
görüp görmediğine dair öznel algılamasını ifade eder. Bu algılar tüketici niyetlerini,
ödeme yapma ve bir şirketle iş yapma istekliliğini etkiler. AFA şirket karlarını
sınırlayabilir, hatta tüketiciler adil görmedikleri şirketleri cezalandırmaya çalışabilir ve
şirketler de davranışlarını değiştirmek zorunda kalabilirler (Campbell, 2007).
Tüketicilerin, fiyat artışlarını adil görüp görmemeleri, kısmen tüketicilerin
şirketin uygulamalarındaki niyetinin tüketici lehine mi, yoksa şirket lehine mi olduğunu
nasıl anlamlandırdıkları ile ilgilidir.

Anlamlandırma hareketi AFA’da önemli bir rol

oynar ve tüketiciler farklı kaynaklardan referans alır (Campbell, 2007). Eşitlik teorisi
ve dağılım teorisi, adalet algılarının, bireyin, bir çıktıyı/sonucu, kıyaslanabilir diğer
çıktılarla/sonuçlarla kıyaslayabildiği zaman ortaya çıktığını öne sürmektedirler. Bu
karşılaştırılabilir referanslar “başka bir kişi, başka bir insan topluluğu, bir
organizasyon veya kişinin daha önceki bir zamanda yaşadığı ilgili deneyimler”
olabilmektedir. Algılanan fiyat adaletinde ise bu çıktılar kıyaslanabilir fiyatlardır. Fiyat,
referans fiyatlardan farklı ise adaletsiz bir algıya sebep olabilir. Fakat kıyaslama AFA
için her nekadar gerekli olsa da, ortaya çıkması tek başına yeterli değildir (Xia,
Monroe ve Cox, 2004). Daha önce uygulanan fiyatlar, rakiplerin fiyatları ve şirket
maliyetleri, tüketicilerin artan fiyatlarla kıyaslama yaparken kullandığı diğer referans
kaynaklardır (Campbell, 2007).
Müşteriler almış oldukları bir hizmeti değerlendirirken genelde fiyatı
düşünmektedirler ve bu da fiyatın müşteri memnuniyetinde önemli bir faktör olduğunu
göstermektedir (Bei ve Chiao, 2001). Tüketicileri daha önce uygulanan fiyatların
bilgisine ve kıyaslama imkanına sahip olduklarında fiyat yükselişlerinin bir sonucu
olarak şirketlerin kendilerini aldattıkları şüphesine kapılabilmektedirler. Dolayısı ile
tüketiciler bu inançları neticesinde tekrar satın almama, pazarlık yapma veya
alternatifleri değerlendirme şeklinde davranabilmektedirler (Bolton, Warlop ve Alba,
2003).
Herrmann, Xia, Monroe ve Huber, (2007) fiyat algılarının tüketicinin
memnuniyetini doğrudan etkilediği gibi, algılanan fiyat adaletinin de dolaylı yoldan
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etkilediğini söylemektedir. Ayrıca tüketicilerin hassasiyetinin ve tüketicinin mal veya
hizmete olan ihtiyaç derecesinin algılanan fiyat adaleti üzerinde olumsuz etkisi
olduğunu söylemektedir (Herrmann, Xia, Monroe ve Huber, 2007). Algılanan fiyat
adaleti, müşterilerin alışverişi bırakması, çevresine olumsuz bilgi yayması veya
satıcıya zarar vermek için davranışlarda bulunması gibi olumsuz sonuçlara sebebiyet
verebilir (Xia, Monroe ve Cox, 2004). Araştırmacılar son yıllarda yaptıkları
çalışmalarla,

dinamik

fiyatlandırmaya

müşterilerin

verdiği

olumsuz

tepkinin

azaltılmasında ve dinamik fiyatlandırma uygulamasının desteklenmesinde en önemli
durumlardan birinin, AFA’nın sağlanması olduğunu ileri sürmektedirler (Lee, Illia ve
Lawson-Body, 2011).
H1: Fiyat adaleti algısının tüketici memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumlu bir
etkisi vardır.
H2: Fiyat adaleti algısının firmaya duyulan güven üzerinde anlamlı ve olumlu
bir etkisi vardır.
TÜKETİCİ MEMNUNİYETİ
Pazarlama araştırmalarında tüketici memnuniyetinin önemi her geçen gün
artmaktadır. Farklı tanımlamaları bulunan memnuniyet kavramı genel olarak
tüketicinin beklentilerine dayalı olarak tüketim sonrası değerlendirmeleri şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu anlamda memnuniyet konusunda tüketicinin beklentileri ve
tüketim deneyimleri önemli yere sahiptir (Helm, Garnefeld ve Tolsdorf, 2009).
Algılanan firma itibarı ve memnuniyet arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar
akademik yazında çok az yer bulabilmiştir. Bu konu üzerine olan çalışmaların bir
kısmı firma itibarının memnuniyete neden olduğunu belirtirken (örnek Andreassen ve
Lindestad, 1998; Helm, 2006) diğer bir kısmı ise memnuniyetin firma itibarına neden
olduğunu belirtmektedir (örnek Carmeli ve Tishler, 2005). Bu çalışmada ise doğrudan
olmamakla birlikte memnuniyetin firmaya karşı tutum üzerinden firma itibarını
etkilediği araştırılmaktadır (Helm, Garnefeld ve Tolsdorf, 2009).
Firmadan veya ürünlerinden memnun olan tüketiciler, firmaya karşı olumlu
tutum geliştirmektedir (Helm, Garnefeld ve Tolsdorf, 2009).
H4: Tüketici memnuniyetinin fimaya karşı tutum üzerinde anlamlı ve olumlu
bir etkisi vardır.
Memnuniyet ile güven arasındaki ilişki akademik yazında zaman zaman yer
bulmuştur. Birçok çalışmada, genel memnuniyetin firmaya karşı güveni olumlu yönde
etkilediği belirtilmiştir (Delgado-Ballester, Munuera-Aleman ve Yagüe-Guillen, 2003).
H3: Tüketici memnuniyetinin firmaya karşı güven üzerinde anlamlı ve olumlu
bir etkisi vardır.
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FİRMAYA DUYULAN GÜVEN
Güven tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir faktördür (Pavlou, 2003).
Güven, karşı tarafın sosyal beklenti yönünde davranacağı, sosyal sorumluluğu
çerçevesinde hareket edeceği ve beklentileri karşılayacağı şeklinde tanımlanabilir
(Pavlou, 2003; Roman ve Ruiz, 2005). Bir kişiye veya bir firmaya güven duyuyor
olmak, sonuçta karşıdaki ile kurulan ilişkiden olumlu sonuçlar elde edileceği anlamına
gelmektedir (Delgado-Ballester, Munuera-Aleman ve Yagüe-Guillen, 2003). Bu
çalışmada kullanılan güven kavramı daha önce akademik yazında kullanılan (örneğin
Dawar ve Pillutla, 2000; Chaudhuri ve Holbrook, 2001) performansa dayalı algıdan
kaynaklanan güven kavramından farklılık göstermektedir. Daha önceki çalışmalarda
güven kavramı daha kısıtlı tanımlanmış ve güven kavramının geniş ve zengin içeriği
araştırılamamıştır. Bu çalışmayla güven kavramıyla ilgili bu sorunlar önlenmeye
çalışılmıştır.
Firma-tüketici ilişkilerinde güven, tüketicilerin değişim sürecinden olan
beklentilerini karşılamakta ve memnuniyetini arttırmaktadır. Firma-tüketici ilişkilerinde
beklentileri karşılamada güven, katalizör rolü üstlenmektedir. Bu yönüyle ekonomik
değişim sürecini daha iyi anlamanın yolu firma-tüketici ilişkilerinde güveni anlamaktan
geçmektedir (Pavlou, 2003; Xia, Monroe ve Cox, 2004).
Bir ürüne/firmaya güven duyan tüketici ürüne/firmaya karşı olumlu tutum
geliştirecek, firmaya daha fazla fiyat ödemeye razı olacak ve firmaya sadık kalacaktır
(Pan, Sheng ve Xie, 2012). Güven, tüketicilerin fimaya karşı olumlu tutum
geliştirmelerinde öne çıkan bir köşe taşıdır ve akademik yazında güvenin, olumlu
tutum gelişmine yardımcı olduğu yönünde bir fikir birliği bulunmaktadır (Pavlou,
2003).
Dinamik fiyatlandırmanın olduğu alanlarda belirsizlik ve risk daha yüksek
olduğundan, tüketicilerin firmaya olan güven duyguları da daha önemli olmaktadır.
Belirsizliğin olduğu ekonomik ve sosyal ilişkilerde güven önemli bir faktör olmaktadır.
Güven olumlu tutumlar oluşturmakta ve olumlu tutum üzerinden tüketici karar alma
süreçlerinde yer alan daha sonraki aşamaları etkilemektedir (Pavlou, 2003). Bu
çalışmada da firmaya duyulan güvenin firmaya karşı tutum aracılığıyla firma itibarına
etkisi araştırılmaktadır.
H5: Tüketicilerin firmaya duydukları güvenin firmaya karşı tutum üzerinde
anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır.
FİRMAYA KARŞI TUTUM
Tüketici tutumu, pazarlama yazınında ürünlere, firmalara vb. olan genel ve
daha uzun süre devam eden değerlendirmeler olarak tanımlanmaktadır. Tüketici
tutumu birçok çalışmada aracı değişken olarak kullanılmıştır (Roman ve Ruiz, 2005).
Bu çalışmada da firmaya karşı tutum değişkeni, tüketici memnuniyeti ve firmaya karşı
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güven değişkenleri ile firma itibarı değişkeni arasında aracı değişken olarak
kullanılmıştır.
Firmaya karşı tutum satıcıya karşı tutumu etkilediği gibi satın alma niyetini de
doğrudan etkilemektedir. Dinamik fiyatlandırmada da olduğu gibi, fiyat, normal fiyatın
üzerinde olduğunda, algılanan fiyat adaletinin etkisi daha belirgin hale gelmektedir.
Ancak bu etki, önce firmaya karşı tutum olarak daha sonra da satın alma niyetine
olan etki olarak iki aşamada kendisini göstermektedir (Maxwell, 2002). Akademik
yazında kullanılan şekline uygun olarak bu çalışmada ise algılanan fiyat adaletinin
firmaya karşı tutum üzerinden firma itibarını etkileyeceği varsayılmıştır. Daha kısa ve
başka bir ifade ile:
H6: Firmaya karşı tutumun firma itibarı üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi
vardır.
FİRMA/MARKA İTİBARI
Firma/marka itibarı, tüketicilerin firma hakkındaki bilgi, algı ve tutumlardan
oluşmaktadır (Jaju, Joiner ve Reddy, 2006). Firma/marka itibarı, firmanın/markanın
başkalarının kendisi düşünmeleri ve algılamalarını istediği durum olarak
tanımlanmaktadır (Varadarajan, DeFanti ve Busch, 2006) ve her zaman
firmanın/markanın güven veren davranışlarının bir bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu
yönüyle firma/marka itibarının olması demek tüketicilerin firmaya/markaya olan
güvenlerinin de olumlu olduğunu ifade etmektedir (Pan, Sheng ve Xie, 2012).
Bu çalışmada kullanılan yaklaşımdan farklı olarak, Delgado-Ballester,
Munuera-Aleman ve Yagüe-Guillen (2003) firma/marka itibarının firmaya karşı güveni
arttırmada ve geliştirmede önemli rol üstelendiğini ifade etmektedir. Bu yönüyle
güven itibar arasındaki ilişkinin çift yönlü olduğu ifade edilebilir.
Bazı çalışmalarda tüketici memnuniyetinin firma itibarının bir sebebi olduğu
tartışılırken bazı çalışmalar da tam tersi olarak itibarın memnuniyete neden olduğunu
ileri sürmektedir. Helm, Garnefeld ve Tolsdorf (2009) ise tüketici memnuniyetinin
firma itibarı üzerinde etkisi olduğunu ileri sürerken, itibarın memnuniyet üzerinde ciddi
bir etkisi olmadığını ileri sürmektedir. Bu çalışmada ise akademik yazımdaki
tartışmalardan farklı olarak; firmaya karşı tutumun firma itibarı üzerine etkisi
araştırılmaktadır.
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Yukarıdaki tartışmalara uygun olarak, çalışma kapsamında teorik bir model
geliştirilmiş (Şekil 1) ve modelde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler test
edilmiştir. Model kapsamında ana odak noktası fiyat adaleti algısı ve firma/marka
itibarı arasındaki ilişki olmuştur. Söz konusu modelde yer alan değişkenler arasındaki
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ilişkilerin ölçülebilmesi amacıyla literatürden faydanılarak değişkenlerle ilgili uygun
ölçekler seçilmiş ve bu ölçeklerle bir anket tasarlanmıştır.
Çalışma kapsamında, son altı ay içerisinde İDO’dan bilet satın almış ve
seyahat etmiş tüketicilere yüz yüze anket uygulanmıştır. Araştırma modelinde; fiyat
adaleti algısı, firmaya duyulan güven, tüketici memnuniyeti, firmaya karşı tutum ve
firma/marka itibarı değişkenleri arasındaki ilişkiler test edilmiştir.
Şekil 1: Araştırmanın Modeli

Çalışmanın

evrenini

dinamik

fiyatlandırma

sisteminin

uygulandığı

şehirlerarası İDO hatlarını kullanan tüm tüketiciler oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemini ise, İDO şehirlerarası hatlarda seyahat eden tüketiciler oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında kolayda örnekleme yöntemi ile 126 tüketiciye anket
uygulanmıştır.
Araştırma kapsamında tüketicilerin demografi ve seyahat etme davranışıyla
ilgili bilgiler ad ve sıra ölçekleriyle ölçülmüştür. Değişkenlere ait ölçekler ise Likert
ölçeğiyle (1:Kesinlikle katılmıyorum,….5:Kesinlikle katılıyorum) ölçülmüştür. Sadece
fiyat adaleti algısı değişkeni anlam farklılandırma ölçeğiyle ölçülmüştür (semantic
differantial scale) (bkz Tablo 2 Fiyat Adaleti Algısı Faktörü).
ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma kapsamında tüketicilerle ilgili demografik veriler ve İDO’yu
kullanma ve seyahat etme davranışlarına yönelik bazı bilgiler de toplanmıştır.
Aşağıda öncelikli olarak bu tanımlayıcı istatistiklere yer verilmesinin ardından, model
kapsamındaki ilişkiler test edilmiştir.
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Tanımlayıcı İstatistikler
Araştırmaya katılan tüketicilerin %30’u kadın, %70’i ise erkektir. 126
tüketicinin %62’i 20-29 yaş aralığında, %32’i ise 30-39 yaş aralığındadır. Ailenin aylık
toplam gelirinde ise tüketicilerin %35’i 2000-2999 TL, %18’i 1000-1999 TL aylık
toplam gelire sahiptir. %52’i üniversite mezunu olan tüketicilerin %46’sı ise lisansüstü
eğitime sahiptir (Tablo 1).
Tablo 1: Demografi ve Seyahat Etme Davranışına Göre Tanımlayıcı İstatistikler

Demografi
Cinsiyet

Seyahat Etme Davranışı
İDO ile nasıl seyahat
ediyorsunuz?

Sıklık

%

Kadın

38

30,2

Araçlı

20

15,9

Erkek

88

69,8

Araçsız

106

84,1

Yaş

Sıklık

Sıklık

%

Satın alınan bilet tipi

15-19

3

2,4

Tam

66

52,4

20-29

78

61,9

Öğrenci

60

47,6

30-39

40

31,7

İDO ile hangi sıklıkta
seyahat ediyorsunuz?

40-49

2

1,6

Her gün

7

5,6

50 ve üzeri

3

2,4

Haftada 2-3 kez

25

19,8

Sıklık

%

Haftada 1 kez

15

11,9

0-999 TL

11

8,7

2 haftada 1 kez

15

11,9

1000-1999 TL

23

18,3

Ayda 1 kez

32

25,4

2000-2999 TL

44

34,9

Daha az

32

25,4

3000-3999 TL

16

12,7

En Çok Hangi İDO Hattını
Kullanıyorsunuz?

4000-4999 TL

14

11,1

Yenikapı-Yalova

49

38,9

5000-5999 TL

4

3,2

Pendik-Yalova

48

38,1

6000
üzeri

14

11,1

Yenikapı-Bursa

5

4,0

Sıklık

%

Kartal-Yalova

9

7,1

Lise

2

1,6

Yenikapı-Bandırma

9

7,1

Üniversite

66

52,4

Yenikapı-Armutlu

1

,8

Lisansüstü

58

46,0

Yenikapı-Bostancı

3

2,4

Diğer

2

1,6

Aile aylık
toplam geliri

TL

Eğitim
durumu

ve

Sıklık

%

Sıklık

Sıklık

%

%

%
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Tüketicilerin %84’ü İDO’da araçsız seyahat etmektedir. %52’si tam biletle
seyahat ederken, %48’i ise öğrenci (indirimli) biletle seyahat etmektedir. Yine
tüketicilerin %25’i ayda 1 kez ve %25’i de daha az seyahat etmekte iken %20’si
haftada 2-3 kez seyahat etmektedir. İstanbul (Yenikapı, Pendik ve Kartal) – Yalova
(Yalova ve Armutlu) arasında tüketicilerin %85’i seyahat etmektedir (Tablo 1).
Araştırma Modelinin Testi
Araştırma değişkenlerine ait ölçekler ilgili literatürden elde edilip, ankette
ölçüldükten sonra keşifsel faktör analiziyle ölçeklerden faktörler oluşturulmuştur. Tüm
faktörler için KMO değeri kritik değer olan 0,700’nin üzerinde olup, birçok faktör için
KMO değeri, 0,900’e yakın olarak hesaplanmıştır. Yine Bartlett Küresellik testi de tüm
faktörler için anlamlıdır (p:0,000). Faktörlerin tümünde faktör soru ifadelerine ait
eşkökenlilik (communality) değerleri de 0,500’ün üzerindedir. Bunlara ek olarak soru
ifadelerine ait faktör yükleri, yüzde açıklanan varyans ve güvenilirlik değerleri
(Cronbach Alfa) aşağıdaki tabloda raporlanmıştır (Tablo 2). Tabloda da görüldüğü
üzere faktör yükleri, açıklanan varyans değerleri ve güvenilirlik istatistiklerinin tümü
yüksek değerlerde olup faktörler son derece güvenilir ve geçerlidir.
Tablo 2: Araştırma Modelinin Faktörleri

Faktör Adı

Faktör İfadesi

Faktör
Yükleri

Açıklanan
Varyans

Güvenilirlik

(%)

İDO’nun dinamik fiyatlandırma
politikası;

,932

Uygun Değil/Uygun
Fiyat Adaleti Makul Değil/Makul

,919

Algısı

Mantıksız/Mantıklı

,879

AdilDeğil- Adil

,850

Verdiği Hizmete Değmez/Hizmete
Değer
İDO’nun bendeki intibası olumlu
yönde arttı
Tüketici

İDO için artık daha olumlu bir tutuma
Memnuniyeti sahibim
Genel olarak İDO hakkında iyi
duygulara sahibim

Firmaya
Duyulan
Güven

88,128

,929

80,131

,936

,950
,949
,917
,927

Genel olarak İDO’ya güvenilebilir

,921

güvenirim

,923

,803

İDO dürüst bir firmadır
İDO’nun işlerini doğru yaptığına

77,020

,908

İDO’ya güveniyorum

,876

İDO’ya büyük bir güvenim var

,842
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Faktör Adı

Firmaya
Karşı Tutum

Faktör

Faktör İfadesi

Yükleri

İDO gerçek anlamda iyi bir firmadır

,952

İDO’yu gerçek anlamda severim

,935

İDO dürüst bir firmadır

,924

Yardımseverlik ve sosyal konulara

Açıklanan
Varyans

Güvenilirlik

(%)
87,847

,930

64,219

,860

,858

yaklaşımı
Firma/Marka Çalışanlarına yaklaşımı

,839

İtibarı

Müşteri odaklılığı

,803

Reklamlarının güvenilirliği

,775

Çevreyi korumaya yaklaşımı

,725

Araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler

doğrusal regresyonla test

edilmiştir. Regresyonun varsayımları da ayrıca incelenmiş olup, sonuçları çarpıtıcı
herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Durbin-Watson değeri (tüm analizler için
yaklaşık 2,000) ve çoklu bağlantı değeri de (0,900 üzeri) incelenmiş ve sonuçlar
regresyon analizleri için uygun aralıklarda bulunmuştur. Aşağıdaki tabloda her bir
2

ilişki testi, regresyon katsayıları, t değerleri, açıklanan varyans (uyarlanmış R ) ve
hangi hipotezin test edildiği bilgileri raporlanmıştır (Tablo 3). Modellerin tümü bir
bütün olarak anlamlıdır.
Tablo 3: Araştırma Modelinin Testi

Hipotez

Bağımsız

Bağımlı

Değişken

Değişken

Fiyat
H1

adaleti
algısı

H2

H3

H4

Firmaya

adaleti

duyulan

algısı

güven

Tüketici
memnuniyeti
Tüketici

duyulan
Firmaya
karşı tutum

Beta

t değeri

Katsayısı

Uyarlanmış

Model F

R2

değeri

,759

12,979

,573

168,452

,571

7,751

,321

60,085

,812

15,513

,657

240,664

,731

11,917

,530

142,023

,846

17,682

,714

83,513

,563

7,593

,312

57,652

Firmaya
duyulan
güven
Firmaya karşı

memnuniyeti tutum

güven
H6

memnuniyeti

Fiyat

Firmaya
H5

Tüketici

Standardize

Firmaya karşı
tutum
Firma itibarı
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Araştırmanın ilk hipotezi fiyat adaleti algısının tüketici memnuniyetini
etkilediği hipotezidir. Regresyon sonuçlarına göre fiyat adaleti algısı tüketici
memnuniyetini etkilemekte (:,759; t:12,979) ve tüketici memnuniyetindeki değişimin
%57’sini açıklamaktadır. İkinci hipotez ise yine fiyat adaleti algısının firmaya duyulan
güveni etkilediği hipotezidir. Fiyat adeleti algısı firmaya duyulan güveni etkilemekte
(:,571; t:7,751) ve firmaya duyulan güvendeki değişimin %32’sini açıklamaktadır.
Tüketici memnuniyetinin firmaya duyulan güven ve firmaya karşı tutumu da
etkilediğini belirten hipotezlerin test sonuçlarına göre tüketici memnuniyeti firmaya
duyulan güveni (:,812; t:15,513) ve firmaya karşı tutumu (:,731; t:11,917)
etkilemektedir. Tüketici memnuniyeti sırasıyla değişkenlerdeki değişimin %66’sı ve
%53’ünü açıklamaktadır.
Tüketici memnuniyeti gibi, firmaya duyulan güven de firmaya karşı tutumu
etkilemektedir (:,846; t:17,682). Firmaya karşı tutumun %71’i firmaya duyulan güven
değişkeni tarafından açıklanmaktadır.
Araştırmanın ana konusu olan firma itibarı değişkenini firmaya karşı tutum
değişkeni etkilemektedir (:,563; t:7,593). Firma itibarının %31’i firmaya karşı tutum
değişkeni tarafından açıklanmaktadır.
SONUÇ ve TARTIŞMA
Fiyatlandırma konusunun artan önemi ve farklı fiyatlandırma uygulamalarının
sayısındaki artışa rağmen, pazarlama yazınında fiyatlandırma konusu yeterince yer
bulamamıştır.

Özellikle

son

yıllarda

ülkemizde

de

dinamik

fiyatlandırma

uygulamalarının sayısında artış görülmektedir. Bu çalışma ile uygulaması dahi çok
yeni olan dinamik fiyatlandırma konusu pazarlama çıktıları açısından ele alınmıştır.
Ayrıca dinamik fiyatlandırmanın deniz yolcu taşımacılığında yeni uygulanıyor olması
da bu çalışmayı daha önceki çalışmalardan kapsam yönünden farklılaştırmaktadır.
Tüketicilerin firmaya karşı duyduğu güven ve firma hizmetlerinden
memnuniyet, dinamik fiyatlandırma ile birlikte değişen fiyat adaleti algısı ile birlikte
daha ön plana çıkmaktadır. Söz konusu bu durumun da firma/marka itibarına önemli
bir etkisi bulunmaktadır. Çalışma kapsamında da bu etki test edilmiş olup, dinamik
fiyatlandırmadan kaynaklanan fiyat adaleti algısının marka itibarı üzerine etkisi
tüketici memnuniyeti, firmaya duyulan güven ve firmaya karşı tutum değişkenlerinin
aracılığı altında ortaya konmuştur. Sonuçların akademisyen ve uygulamacılara,
dinamik

fiyat

beklenmektedir.

uygulamasının

pazarlama

çıktıları

açısından

ışık

tutması
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Bunlara ek olarak, akademik yazında dinamik fiyatlandırma çalışmalarının
yüksek başlangıç maliyeti, sınırlı kapasite, kısa satış dönemi ve fiyata duyarlı talep
yapısına sahip sektörlerde daha iyi sonuçlar verdiği ifade edilmektedir. Dinamik
fiyatlandırmanın firmalara sağladığı faydaların yanı sıra tüketici memnuniyeti ve
firmaya duyulan güveni olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, firmalar, müşterilerin
firmaya duyduğu güveni ve ürün/hizmetlerinden memnuniyeti korumayı hedeflemeli
ve böylelikle marka itibarını güçlendirmeyi amaçlamalıdırlar. Çalışmanın söz konusu
hedefler doğrultusunda önemli sonuçlar ortaya koyması beklenmektedir.
Bu çalışma kapsamında ele alınan firma olan İDO’nun, söz konusu alanda
tekel olması çalışmanın sonuçları açısından en büyük kısıtı oluşturmaktadır. Bu
yönüyle sonraki çalışmaların bu durumu göz önünde bulundurması ve İDO’nun tekel
konumundan kaynaklanan ilgili değişkenleri de modele dahil etmesi gerekmektedir.
Sonraki çalışmaların rassal örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve İDO’nun tüm hatlarını
kapsayacak şekilde yapılması araştırma sonuçlarının etkinliğini artıracaktır.
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ÖZET
Günümüzde kare kodlar işletmeler tarafından bir pazarlama aracı olarak
sıklıkla kullanılmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada kare kodların bütünleşik
pazarlama iletişimi olarak kullanım düzeyi ve etkinliği araştırılmıştır. Araştırma
Süleyman Demirel Üniversitesi’ nde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerle anket
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin frekansları alınmış ve araştırma
soruları için t-testi ile regresyon testleri uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda kare
kodların benimsenmesi ve kare kodların kullanım amacı faktörlerinin hem kare
kodların gelecekte kullanım olasılığını hem de bütünleşik pazarlama iletişimini
etkilediği dikkat çekmektedir. Ayrıca kare kodların gelecekte kullanım olasılığı ile
bütünleşik pazarlama iletişimi arasında güçlü bir ilişki olduğu görülmektedir.
Araştırma sonuçları tüketici açısından, işletmeler açısından ve farklı pazarlama
tekniklerinin uygulanışı açısından ayrı ayrı değerlendirilerek araştırmaya ilişkin
öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kare kodlar, bütünleşik pazarlama iletişimi, mobil
pazarlama, kare kodlarla pazarlama.
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THE USAGE LEVEL AND EFFECTIVENESS
OF QUICK RESPONSE CODES FOR INTEGRATED
MARKETING COMMUNICATIONS

ABSTRACT
Today Quick Response (QR) Codes are often used as a marketing tool by
companies. In this study the level of use and the effectiveness of QR Codes as a part
of integrated marketing communications are investigated. The research sample was
selected from undergraduate students at Süleyman Demirel University. The data
obtained by a survey was subjected to T-test and Regression Analysis. Results
indicate that there is a strong relation between the adoption and usage of QR Codes.
Research also points out that the issue should be enriched by adding on consumer,
corporate and technical dimensions with further studies.
Keywords:

Quick

Response

(QR)

Codes,

communications, mobile marketing, QR Codes marketing.

integrated

marketing
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GİRİŞ
1

Kare kodlar (Quick Response-QR), radyo frekansı ile tanımlama (Radio
2

Frequency Identification-RFID) ve yakın alan iletişim (Near Field CommunicationNFC) teknolojisiyle hayat bulan, özellikle akıllı telefon olarak adlandırılan cep
telefonlarının aracılığı ile kullanılan yeni nesil bir uygulama olarak ifade edilebilir
(Arslan, 2011: 78). Başlangıçta özellikle sağlık sektöründe envanter takibi için
kullanılan kare kodlar 1994 yılında bir Japon işletmesi olan Denso-Wave tarafından
iki boyutlu barkod olarak kullanılmaya başlanmıştır (Rouillard, 2008).
Kare kodlar medyada sokak afişlerinden web sitelerine, müzik videolarından
sosyal ağlara, çıkartmalara kadar çok farklı alanlarda kullanılmaktadır (Arslan, 2011:
78).
Kare kodların gelişim evreleri incelendiğinde sürekli gelişme içerisinde
olduğu görülmektedir. Birinci nesil kodlar siyah beyazken, ikinci nesil kodlar
renklendirilerek içine logo gömülmüş kare kodlar oluşturulmuştur. Son aşama ise
arka planında resim olan kodlar pazardaki yerini almıştır. Bu yöntemde diziliş sırasına
dikkat ederek istenilen geometrik şekillerden bir kare kod üretilebilmektedir. Kodları
okuyan programlar belli bir dizilişe göre algoritma yarattığı için, bu dizilişi koruyarak
istenilen değişikliği yapmak mümkün olmaktadır. Kare kodların içindeki logolar ve
yazılar sayesinde kullanıcılar neyin kodunu tarayacaklarını görmektedirler. Kare
kodun içerisinde yer alan logolar ve yazılar koda, görsel zenginlik kazandırmaktadır.
İkinci nesil kare kodların kapasiteleri artmış ve iç içe geçmiş kodlar haline
dönüşmüşlerdir. Matematikteki kümelerde olduğu gibi burada da “kapsayan küme”
konumunda bir ana kod ve onun içine yerleştirilmiş bir “kapsanan küme”
bulunmaktadır. İç içe geçmiş bu iki kümede, kapsanan küme kapsayan kümenin
kapasitesini artırmaktadır. Bu şekilde iç içe geçmiş iki kod olduğu için kare kodun
kapasitesi iki kat artırılarak içeriği daha zengin hale getirilebilmektedir (Arslan, 2011:
78). Kare kodlar basılı medya ile online dünya arasındaki entegrasyonun daha hızlı
işlenmesine olanak tanımaktadır (Ebner, 2008).
1 Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification-RFID) (RFID) teknolojisi, radyo
frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RFID, temel olarak bir etiket ve
okuyucudan meydana gelir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak,
saklamak

ve

göndermek

için

programlanabilirler.

Ayrıntılı

bilgi

için

bkz.

http://tr.wikipedia.org/wiki/RFID.
2 Yakın Alan İletişim (Near Field Communication-NFC) teknolojisi, yeni nesil bir kablosuz iletişim
teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın
mesafeli haberleşmeyi sağlar. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://tr.wikipedia.org/wiki/NFC.
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Kare kodların pazarda kullanılmaya başlanmasıyla birçok avantajı da
beraberinde getirmiştir. Bu avantajları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (Arslan,
2011: 78):


Çok küçük alanda birçok farklı bilgi aktarılabilir (Mobio, 2011),



Video, müzik, oyun eklemenin mümkün olmadığı mecralara video,
müzik, oyun eklenebilir (Sharma and Wildman, 2009),



Ürün bilgisini, kullanımını ve faydasını içeren büyük kartlar yerine
kullanılabilir (Mullane, 2011),



Hizmet sektörünün soyut yapısına bağlı olarak pazarlamada oluşan
dezavantajını ortadan kaldırabilir,



Yeni reklam gelirleri ortaya çıkartabilir,



Hayal gücünün sınırları dâhilinde birçok farklı uygulamada kullanılabilir.

Kare kodların bu avantajları her ne kadar pazarlamadaki yerini gösterse de,
pazarlamadaki yeri konusunda az sayıda çalışma yapılması nedeniyle bu konu
üzerinde durmakta yarar olacağı düşüncesiyle kare kodların pazarlamadaki yerine
değinilecektir.
Kare Kodların Pazarlamadaki Yeri
Kare kodlar pazarlama iletişimi yöntemleri ile dijital pazarlama alanı arasında
bütünleşik pazarlama iletişimi uygulayıcılarına bir köprü oluşturmaktadır (Flyte, 2012).
Kare kodlar tutundurma karmasının geniş bir dizisi olarak kullanılabileceği gibi,
kullanıcılara daha zengin ve interaktif pazarlama içeriğine erişim sunan bütünleşik bir
pazarlama iletişim çabası olarak ta kullanılabilir. Bu kapsamda Okazaki vd. (2011)
kare kodların online ürün bilgisi ve tutundurma olanaklarına erişmede Japon
tüketiciler için önemli bir yöntem olduğunu ifade etmişlerdir.
Kullanıcılar ilgili içeriğe erişmek için bir akıllı telefon ile kare kodun resmini
çekmek zorunda olduğundan, ayrıca kare kodlar ilk bakışta anlam ifade
etmemesinden dolayı tüketicide merak uyandırabilir. Tüketicide merak uyandıran bu
uygulamalara her an erişim imkânı olmasından dolayı da önemli bir pazarlama aracı
olarak düşünülebilir (Fernando, 2010: 8-9).
Son zamanlarda yerel ve küresel pazarlara bakıldığında kare kodların hem
geleneksel hem de interaktif pazarlama kampanyalarında yaygın bir şekilde
kullanıldığı

görülmektedir.

Billboard

reklamlarında,

gerilla

pazarlama

uygulamalarında, kartvizitlerde, basılı reklamlarda, yarışmalarda, doğrudan e-posta
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kampanyalarında, web sitelerinde sıklıkla kullanılmaktadır (Arslan, 2011: 79). Kare
kodlar özellikle birçok küresel işletme tarafından kullanılmaktadır. McDonalds
ürünlerinin besleyici değeri hakkında tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kodlar
kullanmaktadır. Apple kare kodlar ile billboardlarda yeni i-pad reklamını yapmıştır.
Nike reklam kampanyasında kullandığı kare kodlar ile özel bir mobil siteye doğrudan
erişim imkânı sağlamaktadır. Japonya’ da bazı öğretmenler öğrencilere kaynak
dağıtmak için kare kodları kullanmaktadırlar. Bu uygulamalara benzer şekilde kare
kodların dergilerde, reklamlarda, ürün ambalajlarında, t-shirtlerde, pasaportlarda,
kartvizitlerde ve toplu taşıma araçlarının reklam alanlarında sıklıkla rastlanması; kare
kodların pazarlama aracı olarak kullanılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır
(Rouillard, 2008).
Araştırmanın Amacı
Araştırmanın kavramsal çerçevesi üzerinde yapılan değerlendirmeden sonra
araştırmanın amacı, yöntemi, soruları, modeli, bulguları ve sonucu üzerinde
durulacaktır. Yapılacak değerlendirmeye göre de sonuçlara ilişkin olarak önerilerde
bulunulacaktır. Bu araştırmada günümüzde birçok mecrada kullanılan kare kodların
bütünleşik pazarlama iletişimi olarak kullanım düzeyinin ve etkinliğinin tespit edilmesi
amaçlanmaktadır.
Ayrıca kare kodların kullanımı ve etkinliği ile ilişkili çok az sayıda çalışma
yapılmış olması, kare kodların kullanım alanının yaygınlaşması, tüketici tercihlerinin
teknoloji yönlü değişimi, pazardaki rekabetin farklı mecralara taşınması gibi
gerekçelere bağlı olarak böyle bir araştırmanın yapılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Bu gerekliliklerin tümü birlikte düşünüldüğünde kare kodları bir pazarlama aracı
olarak görmeyen işletmelere de bakış açısı oluşturması açısından bu araştırma önem
taşımaktadır.
Bu araştırmanın amacı kare kodların pazarlama aracı olarak
kullanılmasından yola çıkarak, üniversite öğrencilerinin bütünleşik pazarlama iletişimi
odaklı amaçlar için kare kodların kullanım düzeyi ve etkinliği üzerine odaklanmaktır.
Araştırma Soruları ve Modeli
Bu araştırma üniversite öğrencilerinin bütünleşik pazarlama iletişimi odaklı
amaçları için kare kodların kullanım düzeyi ve etkinliği üzerine odaklanmaktadır.
Aşağıdaki araştırma soruları üniversite öğrencilerinin kendi bilgi düzeyleri ile kare
kodlarının kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemektedir:
1. Üniversite öğrencileri arasında kare kodların bilinme düzeyi nedir?
2. Üniversite öğrencileri arasında kare kodların benimsenme oranı nedir?
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3. Üniversite öğrencileri kare kodları ne için kullanıyor?
4. Kare kodu kullanmada ilgi düzeyi ile kare kodların gelecekte kullanım
olasılığı arasındaki ilişki nedir?
5. Kare kodu kullanmada ilgi düzeyi ile bütünleşik pazarlama iletişimi
arasındaki ilişki nedir?
6. Kare kodların gelecekte kullanım olasılığı ile bütünleşik pazarlama iletişimi
arasındaki ilişki nedir?
Burada ifade edilen altı araştırma sorusu bu araştırmada bütünleşik
pazarlama iletişiminin göstergesi olarak değerlendirilmiştir. Çünkü üniversite
öğrencilerinin kare kodlara bakış açısı ile ortaya çıkan farkındalık bütünleşik
pazarlama iletişimi ile aynı paydada buluştuğu söylenebilir. Bu noktadan hareketle
aşağıdaki model önerilmiştir.
Şekil 1: Araştırma Modeli

H1
Kare Kodların Bilinme Düzeyi

H2
H3

H7

Kare Kodların Benimsenmesi
Kare Kodların Kullanım Amacı

Kare Kodların
Gelecekte
Kullanım
Olasılığı

H4
H5
H6

Bütünleşik
Pazarlama
İletişimi

Şekilde belirtilen araştırma modelinde de görüleceği gibi; kare kodların
bilinme düzeyi, benimsenmesi ve kullanım amacı ile oluşan kare kodlara ilişkin ilgi
düzeyi, kare kodların gelecekte kullanım olasılığını ve bütünleşik pazarlama iletişimini
etkileyeceği; böylece ortaya çıkan kare kodlara gelecekte kullanım olasılığı da
bütünleşik pazarlama iletişimini açıklayacağı önerilmiştir. Buna göre aşağıdaki
tabloda gösterilen hipotezler araştırmanın amacına ve modeline yönelik olarak test
edilmiştir.

827
Tablo 1: Hipotezler

H1: Kare kodların bilinme düzeyi ile kare kodların gelecekte kullanım
olasılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2: Kare kodların benimsenmesi ile kare kodların gelecekte kullanım
olasılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3: Kare kodların kullanım amacı ile kare kodların gelecekte
kullanım olasılığı arasında pozitif bir ilişki vardır.
H4: Kare kodların bilinme düzeyi ile bütünleşik pazarlama iletişimi
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H5: Kare kodların benimsenmesi ile bütünleşik pazarlama iletişimi
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H6: Kare kodların kullanım amacı ile bütünleşik pazarlama iletişimi
arasında pozitif bir ilişki vardır.
H7: Kare kodların gelecekte kullanım olasılığı ile bütünleşik
pazarlama iletişimi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırma amacına yönelik olarak bir evren ve örneklem belirlenmiştir.
Araştırmanın evreni Süleyman Demirel Üniversitesi’nde lisans düzeyine öğrenim
gören üniversite öğrencileridir. Araştırma kare kodlara ilişkin bir algı ölçümü çalışması
olduğu için araştırma evrenini daha çok bu teknolojinin kullanıcısı olarak genç
nüfusun gösterilmesinden3 dolayı üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Süleyman
Demirel Üniversitesi’ nde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenci sayılarının tespit
edilmesine yönelik olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’ nın web sayfasında yer alan 2012 Mayıs öğrenci sayıları alınmıştır. Buna
göre 2011-2012 Öğretim yılında okuyan öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.

3

Bu çalışmada kullanılan ankete ilişkin yapılan benzer bir araştırmada Sago (2011)

üniversite/kolej öğrencilerinden (18-23 yaş aralığında olan) bir evren ve örneklem
belirlemiştir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Sago, 2011.
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Tablo 2: Toplam Okuyan Öğrenci Sayısı
Diş Hekimliği Fakültesi

178

144

322

2,01

40

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

93

138

231

3,19

64

Eğitim Fakültesi

50

15

65

26

521

Fen - Edebiyat Fakültesi

2836

1676

4512

17,7

353

Güzel Sanatlar Fakültesi

304

210

514

4,6

92

Hukuk Fakültesi

168

158

326

20,6

412

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2968

2297

5265

3,62

72

İlahiyat Fakültesi

585

395

980

6,69

134

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

1988

4668

6656

1,26

25

Orman Fakültesi

321

604

925

0,9

18

Sağlık Bilimleri Fakültesi

761

378

1139

4,46

89

Teknik Eğitim Fakültesi

375

1335

1710

3,83

77

Teknoloji Fakültesi

95

729

824

0,25

5

409

407

816

1,28

26

49

47

96

0,38

8

Ziraat Fakültesi

433

742

1175

3,22

64

Lisans Toplamı

11613

13943

25556

100

2000

Tıp Fakültesi
Yalvaç

Büyükkutlu

Bilimler Yüksekokulu

Uygulamalı

Tablodan görüldüğü gibi toplam öğrenci sayısının 25556 olarak araştırma
evrenini oluşturmaktadır. Bu evrenden örneklem belirlemek amacıyla ilgili birimlerin
toplam içerisindeki ağırlığı belirlenmiştir. Yukarıdaki tabloda ilgili birimlerin belirlenen
ağırlıkları ve örneklem sayıları gösterilmektedir. Belirlenen ağırlıklara göre birimlere
dağıtılacak anket sayıları tespit edilmiş ve rastgele seçilen toplam 2000 kişi örneklemi
oluşturmuştur. Anketlerin 48 tanesi ankete katılanlar tarafından doğru şekilde
cevaplanmadığı için geçersiz sayılmış ve net 1952 kişi üzerinden anketler
değerlendirilmiştir. Araştırmada yüz yüze anket ile verilerinin toplanmasının daha
sağlıklı ve uygun olacağı düşünülerek yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Çalışmanın araştırma sorularını oluşturan anket, tek bir form olarak hazırlanmıştır.
Anket sorularının, anketi cevaplamaya katılan kişilerin anlayacağı biçimde kısa ve
açık olarak hazırlanmasına çalışılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm
demografik değerlendirmelere yönelik olarak, ikinci bölüm kare kodların bilinme
düzeyini belirlemeye yönelik olarak, üçüncü bölüm ise kare kodların kullanımına
yönelik olarak hazırlanmıştır. Anket sorularının cevaplanmasında 5’li likert ölçeğinden
yararlanılmıştır. Oluşturulan anketin güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek için 50
kişiden oluşan bir öğrenci grubuna pilot çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre anketin güvenilirliği ve geçerliliği sağlandıktan sonra anket uygulamaya
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geçilmiştir. Araştırma için belirlenen örneklemden geçerli sayılan anket cevaplarının
güvenilirlik ve geçerlilik analizi yapılarak, frekansları alınmış ve araştırma soruları için
t-testi ile regresyon testleri uygulanmıştır.
Bulgular
Geçerli anketlerin demografik değerlendirilmesinde katılımcıların %57’ sinin
erkek, %43’ ünün bayan olduğu ve yaş ortalamasının 20,8 olduğu görülmüştür.
Araştırmada elde edilen bulgular araştırma soruları ekseninde açıklanacaktır. Buna
göre ilk araştırma sorusunda üniversite öğrencileri arasında kare kodların bilinme
düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır.
Tablo 3: Kare Kodların Bilinirliği

Kare kodları bilenler
Kare kodları bilmeyenler
TOPLAM

N
1483
469
1952

%
76,0
24,0
100,0

Araştırmaya katılanların %76’ sı kare kodlar hakkında bilgiye sahipken, %24’
ü herhangi bir bilgiye sahip olmadığı görülmektedir. Kare kodların bilinme düzeyine
yönelik olarak olumlu cevap verenlere yönelik olarak kare kodları gördükleri yer
sorulmuştur. Katılımcıların vermiş olduğu cevaplar aşağıdaki tabloda görülmektedir.
Tablo 4: Kare Kodları Gördükleri Yer

İlaç kutularında
Gazete reklamlarında
Dergi reklamlarında
Ürün paketlerinde
Bir yere girişte kullanılan
biletlerde/kuponlarda
Televizyonda
Billboardlarda (Dış mekân
reklamlarında)
Diğer
TOPLAM

552
313
224
107

37,2
21,1
15,1
7,2

37,2
58,3
73,4
80,6

98

6,6

87,3

72

4,9

92,1

60

4,0

57
1483

3,8
100,0

96,2
100,0

Araştırmaya katılarak kare kodları bilenlerin %80,6’ sı ilaç kutularında,
gazete reklamlarında, dergi reklamlarında, ürün paketlerinde kare kodları gördüklerini
ifade etmişlerdir. Araştırmanın bir sonraki aşamasında kare kodları bilenlere sorulan
soruda kare kodları kullanma oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Aşağıdaki tablo kare
kodları bilenlerin kare kodları kullanma oranlarını göstermektedir.
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Tablo 5: Kare Kodların Kullanılma Oranları

Kullanıyorum
Kullanmıyorum
TOPLAM

N
557
926
1483

%
37,6
62,4
100,0

Araştırmaya katılarak kare kodları bildiğini ifade edenlerin %37,6’ sı kare
kodları kullandığını ifade ederken, %62,4’ ü kare kodları kullanmadığını ifade etmiştir.
Bu sonuç kare kodları bildiği halde kullanmayan büyük bir çoğunluk olduğunu
göstermektedir. Böyle bir sonucun ortaya çıkacağı gerek yapılan pilot çalışmada
gerekse araştırmanın planlanma sürecinde öngörülmesinden dolayı kare kodları
kullanmayanlara yönelik bir sorunun sorulması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Kare
kodları kullanmayanlara yönelik olarak sorulan kullanmama gerekçesine ilişkin
sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 6: Kare Kodları Kullanmayanların Gerekçesi

Kare kodları okumaya yardımcı bir aracının/telefonunun
olmaması
Kare kodların ne işe yaradığını bilmemesi
Ürünlere ilişkin ek bilgiye gereksinim duymaması
Kare kodlara ilgi duymaması
Diğer
TOPLAM

N

%

423
228
115
111
49
926

45,7
24,6
12,4
12,0
5,3
100,0

Yukarıdaki tablo incelendiğinde %45,7 ile büyük çoğunluğun kare kodları
okumaya yardımcı bir aracının/telefonunun olmaması nedeniyle kare kodları
kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca kare kodları kullananlara yönelik olarak
kullanım amaçlarını belirlemek için başka bir soru yöneltilmiştir. Kare kodları
kullananlara yönelik olarak kullanım amaçlarını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.
Araştırmada oluşturulan ölçeğin kaç boyutta incelenebileceğini ve ölçek
maddelerinin faktörlerle olan ilişkilerini belirlemek amacı ile açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Yapılan faktör analizi üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizin
birinci aşamasında temel bileşenler yöntemi ve varimax dönüştürmesi kullanılarak
özdeğeri 1’in üzerinde üç boyut ortaya çıkarılmıştır. Ancak, ölçek maddeleri içerisinde
bazı maddelerin birden fazla faktöre yüklenmesi üzerine sırasıyla üç ölçek maddesi
analiz dışı bırakılmıştır.
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Tablo 7: Faktörlere İlişkin Değerler
1
Her zaman kullanma imkânı

,809

Birçok mecrada görülmesi

,755

İlk görüşte tanıyabilmesi

,619

Her yerde ayırt edilebilmesi

,608

2

Kare kodun içeriği

,857

Görselliği içermesi

,488

Kullanma sıklığı

,434

Sürekli kullanılabilirliği

,323

3

İçeriğini merak etme

,806

Bilgi edinmek amacıyla kullanma

,408

Yeni teknolojileri kullanma

,379

Farklı uygulamaları görme

,361

Faktör eigen değerleri

14,26

4,08

2,35

Faktörlere ilişkin açıklanan varyans değerleri

43,18

16,34

13,74

Açıklanan toplam varyans

73,26

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Ölçütü

,91
Ki-kare: 4989,72 (528),

Bartlett Yüzeysellik Testi

anlamlılık=,000

Veriler yapılan faktör analizini desteklemekte (Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem
Yeterliliği Ölçütü: ,91) (Hair vd., 1998) ve üç faktör toplam varyansın %73,26’ ünü
açıklamaktadır. Yapılan analizler sonucu elde edilen faktör yapısının teori ve
literatürle uyumlu olması sonucu araştırmanın ilerleyen analizlerine geçilmiştir.
Faktörleri oluşturan maddelerin ait oldukları faktörlerle ne ölçüde ilişkili
olduklarının belirlenmesi amacı ile güvenirlik analizleri uygulanmıştır. Aşağıdaki
tabloda faktörlerle ilgili güvenirlik analizi sonuçları verilmiştir. Yapılan güvenirlik
analizlerinde faktör güvenirlik katsayılarının yüksek çıkması ve güvenirlik katsayılarını
önemli ölçüde azaltacak madde bulunmaması nedeni ile ölçekten herhangi bir madde
çıkarılmamıştır. Test edilen tüm değişkenlerin güvenirlik katsayıları ,70’ in
üzerindedir.

Bu

değerler,

ölçeğin

göstermektedir (Nunnaly, 1978).

güvenilir

olarak

değerlendirilebileceğini
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Tablo 8: Cronbach Alpha Katsayıları

N

Cronbach
Alpha

Kare Kodların Bilinme Düzeyi

557

,94

Kare Kodların Benimsenmesi

557

,79

Kare Kodların Kullanım Amacı

557

,87

Araştırma modelinde yer alan faktörler arasındaki ilişkilerin incelenmesi
amacı ile faktör analizi sonucu ortaya çıkarılan faktörleri oluşturan ölçek maddelerinin
genel aritmetik ortalamalarına dayalı olarak ölçek indeksleri oluşturulmuştur.
Faktörlere ait aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 9: Faktörler Arası Korelasyonlar
Faktörler

AO

SS

1

2

3

4

5

1: Kare Kodların Bilinme Düzeyi

3.81

1.43

1,0

,70

,53

,70

,60

2: Kare Kodların Benimsenmesi

3.02

1.21

1,0

,64

,65

,66

3: Kare Kodların Kullanım Amacı

3.22

1.53

1,0

,57

,49

4: Kare Kodların Kullanım Olasılığı

3.69

1.83

1,0

,89

5: Bütünleşik Pazarlama İletişimi

3.90

1.89

1,0

Not: AO: Aritmetik Ortalama, SS: Standart Sapma. Faktörler arası korelasyon ,001 düzeyinde
anlamlıdır.

Korelasyon tablosundan görüldüğü gibi araştırma modelinde yer alan
bağımsız değişkenler arasındaki en yüksek korelasyon değeri ,70’ tir. Tabloda
görülen en yüksek korelasyon değeri olan ,89’ un kare kodların gelecekte kullanım
olasılığı

ile

bütünleşik

pazarlama

iletişimi

arasındaki

korelasyon

değerini

göstermektedir.
Araştırma modelinde gösterilen hipotezleri test etmek amacı ile üç aşamalı
regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizi faktör analizi sonucu elde edilen
ölçekten

oluşturulan

faktör

indeksleri

ile

yapılmıştır.

Regresyon

analizini

uygulamadan önce regresyon analizlerinin geçerliliğini engelleyecek normal dışı
dağılımları incelemek için normal dağılım, doğrusallık ve değişimlerle ilgili
(homoscedasticity,

heteroscedasticity)

regresyon

varsayımları

incelemek

gerekmektedir (Tabachnick ve Fidell, 1996). Bu amaçla değişkenlerin dağılımları
incelenmiş ve regresyon analizlerinin geçerliliğini engelleyecek normal dışı
dağılımlara rastlanmamıştır. Çoklu regresyonun birinci aşamasında ‘Kare Kodların
Gelecekte Kullanım Olasılığı’ bağımlı değişken ve ‘Kare Kodların Bilinme Düzeyi’,
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‘Kare Kodların Benimsenmesi’, ‘Kare Kodların Kullanım Amacı’ bağımsız değişkenler
olmak üzere değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Bu aşamada yapılan testler H1H3 arası hipotezleri test etmeye yöneliktir. İkinci aşamada ‘Bütünleşik Pazarlama
İletişimi’ bağımlı değişken ve ‘Kare Kodların Bilinme Düzeyi’, ‘Kare Kodların
Benimsenmesi’, ‘Kare Kodların Kullanım Amacı’ bağımsız değişkenler olmak üzere
değişkenler arası ilişkiler incelenmiştir. Bu aşamada yapılan testler H4-H6 arası
hipotezleri test etmeye yöneliktir. Son aşamada ‘Kare Kodların Gelecekte Kullanım
Olasılığı’ ve ‘Bütünleşik Pazarlama İletişimi’ arasındaki ilişkinin incelenmesi amacı ile
basit regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçları aşağıda gösterildiği
gibidir.
Tablo 10: Kare Kodların Gelecekte Kullanım Olasılığını Etkileyen Faktörlerin
Regresyon Analizi
Değişenler

Standartlaştırılmış

t-değeri

p-değeri

VIF

,078

1,375

,171

2,84

,225

4,206

,000

2,53

,676

13,259

,000

2,29

Beta Değerleri
Kare Kodların Bilinme
Düzeyi
Kare Kodların
Benimsenmesi
Kare Kodların Kullanım
Amacı

Not: R = ,868; düzeltilmiş R² = ,746; R²= ,753, VIF: Variance Inflation Factor

Tablo 11: Bütünleşik Pazarlama İletişimini Etkileyen Faktörlerin Regresyon Analizi
Değişenler

Standartlaştırılmış

t-değeri

p-değeri

VIF

-,076

-1,677

,095

1,45

,152

2,579

,011

2,45

,626

11,158

,000

2,23

Beta Değerleri
Kare Kodların Bilinme
Düzeyi
Kare Kodların
Benimsenmesi
Kare Kodların Kullanım
Amacı

Not: R = ,831; düzeltilmiş R² = ,682; R² = ,690, VIF: Variance Inflation Factor.
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Tablo 12: Kare Kodların Gelecekte Kullanım Olasılığı ve Bütünleşik Pazarlama
İletişimi Arasındaki Regresyon Analizi
Değişenler

Standartlaştırılmış Beta

Kare Kodların Gelecekte
Kullanım Olasılığı

t-değeri

p-değeri

32,8

,000

Değerleri
,92

Not: R = ,90; düzeltilmiş R² = ,81; R² = ,81.

Yukarıdaki tablolarda sunulan standartlaştırılmış beta değerleri bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişkenlerle olan ilişkilerinde göreceli önemlerini göstermektedir. Tablolarda yer alan p-değerleri değişkenlerin anlamlılık düzeylerini ve VIF (variance inflation factor) değerleri ise değişkenler arası ilişkide yüksek korelasyonun test
açısından bir probleme neden olup olmadığını göstermektedir. Genel kural olarak 10’
un altındaki VIF değerleri problem olmadığının bir işareti olarak kabul edilmektedir
(Tabacnick ve Fidel, 1996). Regresyon analizi tablolarında görüldüğü gibi ,05
anlamlılık düzeyinde kare kodların gelecekte kullanım olasılığını etkileyen
faktörlerden ve bütünleşik pazarlama iletişimini etkileyen faktörlere ilişkin olarak iki
değişken önemli ölçüde etkilemektedir. Hem kare kodların gelecekte kullanım
olasılığını etkileyen hem de bütünleşik pazarlama iletişimini etkileyen kare kodların
benimsenmesi ve kare kodların kullanım amacı faktörlerinin etkilediği dikkat
çekmektedir. Son regresyon tablosunda görüldüğü gibi kare kodların gelecekte
kullanım olasılığı ile bütünleşik pazarlama iletişimi arasında güçlü bir ilişki vardır (p=
,00). Bu sonuçlara göre incelendiğinde araştırma hipotezlerinden H2 (beta = ,225; t =
4,206; p<,001), H3 (beta = ,676; t = 13,259; p<,001), H5 (beta = ,152; t = 2,579;
p<,05), H6 (beta = ,626; t = 11,158; p<,001), H7 (beta = ,92; t = 32,8; p<,001)
desteklenmiş, diğer hipotezler ise desteklenmemiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada kare kodların pazarlama aracı olarak kullanılmasından yola
çıkarak, üniversite öğrencilerinin bütünleşik pazarlama iletişimi odaklı amaçlar için
kare kodların kullanım düzeyinin ve etkinliğinin saptanması amaçlanmıştır. Bu
amaçtan hareketle Süleyman Demirel Üniversitesi’nde lisans düzeyinde öğrenim
gören öğrencilerin kare kodların gelecekte kullanım olasılığı ile bütünleşik pazarlama
iletişimi arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Yapılan istatistikî analizler
sonucunda hem kare kodların gelecekte kullanım olasılığını etkileyen hem de
bütünleşik pazarlama iletişimini etkileyen kare kodların benimsenmesi ve kare
kodların kullanım amacı faktörlerinin etkilediği görülmektedir. Bu sonuç kare kodların
benimsenerek bir pazarlama aracı olarak kullanılması ve kullanım amacının
işletmelerin kare kodlar ile hedeflediği noktaya ulaşması açısından son derece
anlamlıdır. Ayrıca araştırmanın modeline bağlı olarak oluşturulan hipotezlerde
önerilen kare kodların gelecekte kullanım olasılığı ile bütünleşik pazarlama iletişimi
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arasında bir ilişkinin olup olmadığı test edilmiştir. Bu hipotez testinde de güçlü bir
ilişkinin var olması, gelecekte kare kodların daha etkinleşeceğini, işletmeler açısından
bir pazarlama aracı olarak kullanılma sıklığını artıracağını ve tüketicilerin teknolojik
araçlar odaklı bilgi edinme beklentilerinin artacağını göstermektedir.
Araştırma sonuçları tüketici açısından, işletmeler açısından ve farklı
pazarlama tekniklerinin uygulanışı açısından ayrı ayrı değerlendirilebilir. Tüketici
açısından değerlendirildiğinde; değişen tüketici beklentileri ve tercihleri teknoloji
merkezli olduğu düşüncesinden yola çıkarak kare kodların kullanımının her geçen
gün arttığı söylenebilir. Tüketiciler ürünler/işletmeler hakkında çoğunlukla kısa
zamanda birçok farklı ve kapsamlı bilgiye ulaşmak isterler. Kare kodlar bu amaca
hizmet etmesi açısından önem taşımaktadır. Benzer şekilde tüketiciler ürün/işletme
hakkında bilgiye ulaşmak için çok çaba harcamak istemezler, kare kodlar bu amaca
da hizmet etmesi açısından tüketici açısından değerli bir araç olarak
konumlandırılabilir.
İşletmeler açısından yapılacak değerlendirmede teknolojiye uyum sağlama
yeteneklerine vurgu yapılması gerekir. Çünkü değişen teknoloji beraberinde getirdiği
uygulamalar ile işletmeleri bu alanlara yönlendirmektedir. Aslında kare kodlar
işletmeler için bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Çünkü işletmeler, çok farklı
mecralarda, çok az bir maliyetle, birçok farklı bilgiyi hedef kitlesine aktarabilir. Bu
fırsatları değerlendiren işletmeler rekabetçi üstünlük avantajını yakalayacaklardır.
Özellikle akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması ve kare kod
teknolojisinin akıllı telefonlar vasıtasıyla tüketicinin anlık kare kodun içeriğine
ulaşması, konunun farklı pazarlama tekniklerinin değerlendirilmesi zorunluluğunu da
ortaya çıkarmaktadır. Farklı bir pazarlama tekniği olarak hem işletmelerin hem de
tüketicilerin ilgisini çeken kare kodların yaygınlaşması pazarlama etkinliğini artırması
açısından önem taşımaktadır.
Bu araştırmanın kısıtları aynı zamanda gelecekte yapılabilecek araştırmalara
öneri olarak sunulabilir. Araştırma zaman ve maliyet kısıtları göz önünde
bulundurularak belirli bir bölgede, belirli bir gruba, belirli bir süre içerisinde yapılmıştır.
Bu araştırma çok daha geniş bir bölgede, araştırmaya farklı grupları da dâhil ederek,
daha geniş bir zaman diliminde yapılabilir. Böylece araştırma sonuçlarının
genellenebilme düzeyinin artırılması açısından daha iyi sonuçlar vereceği
düşünülmektedir.
Kare kodlar üzerinde durulması gereken bir başka araştırma konusu olarak
kare kodların içeriğine ilişkin olabilir. Kare kodların içeriğinin nasıl olması gerektiği,
tüketicinin bunu nasıl algıladığı gibi konular işletmeler için ayrı bir sorun alanı olabilir.
Gelecekte yapılması muhtemel araştırmalarda modelin kapsamına bu faktörler de
eklenerek araştırma modeli genişletilebilir.
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