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SUNUŞ
Pazarlamaya yönelik bakış açısı taraflar arasındaki değişimden ziyade değişimin tüm taraflarına değer yaratan 
uzun vadeli ilişkiler kurma yönünde değişmekte ve gelişmektedir. Ancak pazarlamaya yönelik toplum gene-
lindeki olumsuz yaygın algı, pazarlamanın insanları satın almaya teşvik etmekten başka amacı olmayan ve in-
sanları gereksiz tüketime yönlendiren eylemler olduğu yönündedir. 20. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde, pazar-
lamayı sosyal boyutlarıyla ele alarak bir nebze de olsa bu yaygın olumsuz algıyı değiştirme yönünde üzerimize 
düşeni yapmış olmak istedik. Bu amaçla, kongrede tüm akademik ve uygulamacı katılımcılarla paylaşılmak 
üzere sosyal pazarlama teması altında pazarlama ahlakından tüketici haklarına, sosyal girişimcilikten kurum-
sal sosyal sorumluluğa, ilgili tüm alanlarda bildirileri davet edilmiştir. Kongre düzenleme kurulumuza gelen 
164 bildiri içerisinden titiz ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinin ardından 101 bildiri 20. Ulusal Pazarlama 
Kongresi’nde sunulmak üzere kabul edilmiştir.

2. Ulusal Pazarlama Kongresi’nin 1989 yılında merhum hocamız Prof. Dr. İlhan Cemalcılar başkanlığında Ana-
dolu Üniversitesi olarak Eskişehir’de yapılmış olması da 20. Ulusal Pazarlama Kongresine ev sahipliği yapma-
mıza ayrı bir anlam katmıştır. 

Bu yıl Ulusal Pazarlama Kongresi’nde birtakım farklı etkinliklere yer verilmiştir. İlki 2013 yılında Anadolu 
Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenmiş olan SocialBusiness@Anadolu Uluslararası Konferansının ikincisini 
de “Social Business - Business as if People Mattered” teması ile 20. Ulusal pazarlama Kongresi ile aynı tarihler-
de düzenlenmiştir. Bu konferans kapsamında değerlendirmeye alınan bildirilerden 21’i konferans kapsamında 
sunulmak üzere kabul edilmiştir. Sri Lanka’dan Brezilya’ya, Yeni Zelanda’dan Tunus’a, İngiltere’den Belçika’ya 
çeşitli ülke ve kültürden katılımcılarla tam anlamıyla kültürler karması bu uluslararası konferans, Ulusal Pazar-
lama Kongremize renk katmıştır. 

20. Ulusal Pazarlama Kongresi kapsamındaki bir diğer yeniliğimiz ise bu yıl ilki düzenlenen doktora öğrenci-
lerine yönelik Doktora Kolokyumu olmuştur. Bu etkinlik ile 19. Ulusal Pazarlama Kongresi’nde özel oturuma 
konu olan doktora tezlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlamayı amaçladık. Bu amaçla beş doktora tezi de 
Kolokyumda tartışmaya sunmak üzere kabul edilmiştir. 

Kongre kapsamındaki bir diğer önemli etkinliğimiz ise alandan adeta yıldızlar karmasından oluşan davetli ko-
nuşmacılarla yarattığımız nitelikli paylaşım ortamı olmuştur. Bu kapsamda SocialBusiness@Anadolu Internati-
onal Conference Düzenleme Kurulu Başkanı ve Social Business Dergisi Editörü Profesor Michael J. Baker, Texas-
Pan American Üniversitesi’nden Profesör A. Fuat Fırat, Stirling Üniversitesi ve Sosyal Pazarlama Enstitüsü’nden 
Profesör Gerard Hastings, Cardiff Üniversitesi’nden Profesör Ken Peattie ve Lethbridge Üniversitesi’nden Pro-
fesör Sameer Deshpande katılımları ile Sosyal Pazarlama teması altında çok değerli paylaşımlarda bulundular. 

Kongre kapsamındaki bir diğer önemli etkinlik ise alanımızın en prestijli dergilerinden biri olan Journal of 
Consumer Research Baş Editörü Eileen Fischer ve Asosiye Editörü Güliz Ger’in üst düzey dergilerde yayın 
yapma üzerine değerli paylaşımlarını sundukları özel oturumdur. 
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Kongre kapsamındaki bir diğer etkinlik ise panel formatında düzenlenen “Türkiye Pazarlama Akademisinin 
Dünü, Bugünü ve Yarını” isimli özel oturumdur. Bu oturumda Türkiye Pazarlama Derneği Onursal Başkanı 
Prof. Dr. Tunç EREM, İstanbul Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail KAYA, Pazarlama Profesyo-
nelleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muazzez BABACAN, Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Bahtışen KAVAK, Türkiye Pazarlama Derneği Başkanı Prof. Dr. Ercan GEGEZ yaklaşık 50 yıl önce 
tohumları atılan pazarlama akademisinin bu süreçte geçirdiği aşamaları (kurumsal açıdan), günümüzde bulun-
duğu nokta ve geleceğin neler getireceği veya getirmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştılar. 

Kongre kapsamında tüm bu etkinliklerin düzenlenmesindeki değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi su-
nacağımız bir dizi isim de var elbette.  Tüm destekçilerimizi buraya sığdırmak mümkün olmayabilir. Ancak 
öncelikle kongrenin üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenmesindeki değerli katkılarından dolayı Üniversite-
miz Rektörü Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kongrenin akademik ayağını yönetme 
sürecindeki değerli katkılarından dolayı başta PPAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanı Sayın Prof. Dr. Bahtı-
şen KAVAK olmak üzere tüm Alan Koordinatörlerimize, Hakemlik ve Oturum Başkanlığı yaparak destek veren 
tüm Hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Kongremiz sponsorları olan TÜBİTAK, ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eskişehir Ticaret Odası ve kongre yeri 
olarak seçtiğimiz ve kongre süresince gösterdikleri özenle Eskişehir Rixos Otel’e de müteşekkir olduğumuzu 
belirtmek isteriz.  

Kongremizin düzenlenmesi sürecindeki değerli katkılarından dolayı Düzenleme Kurulumuza ayrıca teşekkür 
ediyoruz.  Kongre web sayfalarının hazırlanması, kongre yönetim sisteminin oluşturulması ve diğer yardımla-
rından dolayı Arş. Gör. Abdulkadir Karadeniz’e, kongre kitapçığını düzenlenmesi ve dizaynında yardımları-
nı esirgemeyen Gülgün Bulut’a ve kongre sekretaryasını tek başına başarıyla yürüten değerli Arş. Gör. Semra 
Doğan’a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 

Ev sahipliği yaptığımız 20. Ulusal Pazarlama Kongresi’nin camiamıza amaçladığımız şekilde kazanımlar ve ni-
telikli bilgi paylaşım ortamı sunmuş olması umuduyla…

Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN
20. Ulusal Pazarlama Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Ağ Siteleri, Sosyal 
Sermaye, Satın Alma Eğilimi

Doktora Tez Aşaması: Araştırma Tasarımı Aşaması

Giriş ve Amaç
Bu çalışmada ulaşılmak istenen hedefler aşağıda sıra-
lanmaktadır:

1. Sosyal Ağ Sitelerinde üyelerin Sosyal Sermaye’si-
ni oluşturan Sosyal Ağ Bağlantıları, Kişilerarası 
Güven ve Sosyal Ağ Kültürü öğelerinin tavsiye 
alışverişi üzerinde etkilerini incelemek

2. Sosyal Sermaye kaynaklı tavsiyelerin Sosyal Ağ 
üyesi tüketicilerin satın alma eğilimleri üzerin-
deki etkilerini saptamak 

3. Sosyal Sermaye boyutlarını, bu boyutların tüke-
ticilerin tavsiyeleri dikkate alma ve satın alma 
eğilimleri ile ilişkilerini içeren entegre bir Sosyal 
Sermaye Adaptasyon Modeli önermek

Bu hedefler doğrultusunda bu tez çalışmasının ana 
amacı Sosyal Ağ Bağlantıları, Kişilerarası Güven ve 
Sosyal Ağ Kültürü boyutlarından oluşan Sosyal Ser-
maye yapısının sosyal ağ üyesi tüketicilerin tavsiyeleri 
dikkate alma ve satın alma eğilimine yol açma üzerin-
deki etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmanın amaç ve 
hedefleri doğrultusunda, entegre bir “Sosyal Sermaye 
Adaptasyon Kavramsal Modeli” önerilerek, bu mo-

del kapsamında üretilen araştırma soruları, önerme 
ve hipotezler anket metodu ile uygulamalı olarak test 
edilecektir.  

Literatür Analizi
Tez çalışmasının amacına ulaşabilmesi için Sosyal 
Sermaye kavramının literatür analizi tüm boyutla-
rıyla gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki geçmiş çalış-
malar Sosyal Sermaye kavramının tüm boyutlarının 
topluluklar içindeki bilgi alışverişini etkilediğini gös-
termektedir (Gulati, Nohria ve Zaheer, 2000). Ayrıca, 
literatürde Sosyal Sermaye kavramının tüketicilerin 
sosyal ağlardaki tavsiyeleri dikkate almalarında etkili 
olduğu ve satın alma eğilimlerini şekillendirdiği yö-
nünde bulgular mevcuttur. Bu tez çalışmasının kav-
ramsal modelinin dayanağını oluşturan teori altyapısı 
olarak, sosyal ağlardaki ilişkileri en iyi şekilde açık-
laması, bu ilişkilerin yarattığı değeri ve tüketicilerin 
davranış ve eğilimleri üzerindeki yansımalarını en iyi 
şekilde göstermesi sebebiyle Sosyal Sermaye Teorisi 
(Nahapiet and Ghoshal, 1998) seçilmiştir. 

Nahapiet ve Ghoshal (1998) Sosyal Sermaye kavra-
mını tanımlarken Bourdieu (1993) ve Putnam (1995) 
gibi araştırmacıların görüşlerini adapte etmiş ve Sos-
yal Sermaye kavramını ağlardaki ilişkilerin meydana 
getirdiği her türlü gerçek ve potansiyel kaynak ile de-
ğerler bütünü olarak görmüşlerdir. Teori ağdaki bir 
bireyin bilgi düzeyinin başka bireylerin bilgi birikimi 
üzerinde etkisi olduğuna dikkat çekmektedir (Wasko 
and Faraj, 2005). Bu bağlamda, Sosyal Sermaye kav-
ramı ile ilgili üç boyut önermektedir: Yapısal Serma-
ye, İlişkisel Sermaye, Bilişsel Sermaye. 

Sosyal Ağlardan Alınan Tavsiyelerin Tüketicilerin Satın Alma Eğilimine Etkisi

- Doktora Kolokyumu -

Bilge Baykal 1
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Sosyal Ağlardan Alınan Tavsiyelerin Tüketicilerin Satın Alma Eğilimine Etkisi

Yapısal Sermaye, aktörleri bağlayan fiziksel bağların 
şekil ve yapısını temsil eder. Bu boyut ağlardaki bağ-
lantıların varlığı/yokluğu, yapısı, yoğunluğu, hiyerar-
şisini anlatır. İlişkisel Sermaye sosyal ağlardaki duygu-
sal ve etkisel durumu temsil eder. Bu boyut ağlardaki 
güven (Putnam, 1993), norm ve müeyyideler (Cole-
man, 1990; Putnam, 1995), beklenti ve grup kimliğini 
(Burt, 1995; Merton, 1968) anlatır. Bilişsel Sermaye 
sosyal ağlardaki aktörler arasındaki paylaşılan sim-
geleri temsil eder. Bu boyut ağlardaki ortak simge ve 
kavramları (Cicourel, 1973), değerleri, dil, kültür ve 
vizyonu (Arrow, 1974; Cicourel, 1973) anlatır.

Tasarım ve Yöntem 
•	Çalışmanın Türü: Betimsel uygulamalı bir araş-

tırma olarak belirlenmiştir. 

•	Çalışmanın Problemleri: Çalışma sosyal ağ üye-
lerinin Sosyal Sermayelerinin satın alma eğilim-

lerini nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Sosyal 
ağlar tarafından üretilen fikir ve tavsiyeler ger-
çekten satın alma eğilimlerine etki ediyor mu? 
Belirlenen çalışma amaçlarına paralel olarak bu 
çalışma Sosyal Sermaye bazlı etkenlerin tavsiye-
leri dikkate alma ve satın alma davranışına dö-
nüştürmeye etki problemini ele alacaktır. Tüm 
bu amaç ve hedefler doğrultusunda yeni bir kav-
ramsal Sosyal Sermaye Adaptasyon Modeli öne-
rilecek ve bu kavramsal model kapsamında Sos-
yal Sermaye, Tavsiye Alma ve Satın Alma Eğilimi 
kavramları arasındaki ilişkiler analiz edilecektir. 

•	Çalışmanın Modeli ve Hipotezleri: Bu çalışma 
Sosyal Sermaye, Tavsiyeleri Dikkate Alma ve Sa-
tın Alma Eğilim yapılarının ilişkilerini sosyal ağ 
ortamında inceleyen kavramsal bir model öner-
mektedir. Kavramsal modelin şema halinde gös-
terimi aşağıda sunulmaktadır: 

SOSYAL SERMAYE ADAPTASYON MODELİ

SOSYAL SERMAYE BOYUTLARI

YAPISAL SERMAYE

İLİŞKİSEL SERMAYE

Sosyal Ağ Bağlantıları:
- Bağlantı Yakınlığı
- Bağlantı Benzerliği

Algılanan Sosyal Ağ Kültürü:
- Paylaşılan dil

- Paylaşılan vizyon

BİLİŞSEL SERMAYE 

Kişilerarası Güven:
- Algılanan yetkinlik
- Algınlanan  içtenlik

- Algılanan kitle hacmi Satın Alma Eğilimi
Tüketicilerin Tavsiyeleri 

Dikkate Alma Eğilimi

Özerk Faktörler: 
Demografik Faktörler:

- Cinsiyet
- Yaş
- Gelir

- Eğitim
Tüketici Kişilik Özellikleri: 

- Öz yeterlik
- Güven duyma eğilimi 

Durumsal Faktörler:

- Sosyal Ağ Cinsi
- Sosyal Ağ Kullanım Oranı

Kavramsal modelde görüldüğü üzere yapılar arası 
ilişkiler ile ilgili aşağıdaki hipotezler üretilmiştir: 

•	Çalışmanın Anakütlesi, örnekleme yöntemi, ör-
nekleme süreci: Çalışmanın anakütlesi İstanbul, 

İzmir ve Ankara’da yaşayan en az bir ve üzeri 
aktif Sosyal Ağ kullanıcısı olan 1.250 tüketiciden 
oluşacaktır. Aktif sosyal ağ kullanıcısı olma tanı-
mı Facebook, Instagram, Twitter ve Foursquare 
sosyal ağlarından birini sosyal ağa haftada en az 
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bir kez ve üzeri kullanma ve günde on dakikadan 
fazla zaman harcama şeklinde belirlenmiştir. İki 
kademeli örnekleme yapılacak olup, ana örnek-
lem grubu kota örneklemi olarak seçilerek daha 
sonra her segment kolaylık örneklemi metodu ile 
incelenecektir. Örneklem yaş ve cinsiyet dağılımı 
625 Kadın 625 Erkek; 18-25 yaş arası 313 denek; 
25-29 yaş arası 312 denek; 30-39 yaş arası 313 de-
nek; 40 ve üzeri 312 denek şeklinde planlanmış-
tır. İstanbul, İzmir ve Ankara Türkiye’de en fazla 
nüfus ve Internet kullanımı sahip olan şehirler 
olarak seçilmiştir (Tuik, 2014). 

•	Veri Toplama Tekniği: Literatürde yerleşik, ge-
çerliliği ve tutarlılığı test edilmiş ölçekler ince-
lenmiş ve araştırmanın amacı ve içeriğine uygun 
ölçek maddeleri seçilerek bir anket soru formatı 

geliştirilmiştir. Veri toplama tekniği anket soru 
formu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Anket 
soru formunun yaklaşık tamamlanma süresi 25 
dakikadır. Türkiye Araştırmacılar Derneğinin 
standartlarına göre 15 dakikadan uzun anketle-
rin sağlıklı yapılabilmesi için yüzyüze yapılması 
gerekmekte olup, bu sebeple anket soru formu-
nun örneklem üzerinde yüzyüze uygulanmasına 
karar verilmiştir.

•	Kullanılacak Analizler: Data analizi SPSS ve 
SEM istatistiki analiz metodları kullanılarak ger-
çekleştirilecek olup, önerilen kavramsal model 
içindeki yapıların birbiri ile olan çok sayıda iliş-
kilerini test etmek SEM analiz yöntemi sayesinde 
mümkün olabilecektir. 

Hipotez 1 Sosyal ağ bağlantılarının yakınlığı arttıkça 

Kişilerarası Güven seviyesi yükselir. 

Hipotez 2 Sosyal ağ bağlantılarının benzerliği arttıkça, 

Kişilerarası Güven seviyesi yükselir.  

Hipotez 3 Sosyal ağ bağlantılarının yakınlığı arttıkça, 

tavsiyelerini dikkate alma eğilimi artar. 

Hipotez 4 Sosyal ağ bağlantılarının benzerliği arttıkça, 

tavsiyelerini dikkate alma eğilimi artar. 

Hipotez 5 Paylaşılan dil arttıkça, Kişilerarası Güven 

seviyesi yükselir.   

Hipotez 6 Paylaşılan vizyon arttıkça, Kişilerarası 

Güven seviyesi yükselir.  

Hipotez 7 Paylaşılan dil arttıkça, sosyal ağ 

bağlantılarının tavsiyelerini dikkate alma 

eğilimi artar. 

Hipotez 8 Paylaşılan vizyon arttıkça, sosyal ağ 

bağlantılarının tavsiyelerini dikkate alma 

eğilimi artar. 

Hipotez 9 Sosyal ağ bağlantılarının tavsiyelerini 

dikkate alma seviyesi arttıkça satın alma 

eğilimi yükselir. 
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Bulgular
Literatürde geçmiş bazı çalışmalar, kişilerin sosyal 
bağlantılarından aldıkları tavsiyelerin karar verme 
süreçlerine etkisi olduğuna dair bulgular sunmak-
tadır. Brown and Reingen (1987) araştırmalarında 
yakın bağlantıların uzak bağlantılara göre karar ver-
me sürecine yüksek etkide bulunduğuna işaret et-
mişlerdir. Ayrıca bazı araştırmalar Sosyal Sermaye, 
bağlantı yakınlığı, demografik benzerlik, güven gibi 
faktörlerin alınan tavsiye ve fikirlerin benimsenme-
sine etkisi bulunduğunu desteklemektedir (Stephen 
and Lehmann, 2008, Brown and Reingen, 1987; Gilly, 
Graham, Wolfinger and Yale, 1998; Nisbet, 2006). 

Bu araştırma kavramsal modeli ve model içindeki hi-
potezleri anket yöntemi ile toplanan verileri test edil-
diğinde amaçlarına ulaşarak, araştırma probleminde 
belirlediği sorulara yanıt bulacaktır. Temel amaç ola-
rak tüketicilerin sosyal ağlardaki sosyal sermayeleri-
nin tavsiyeleri dikkate alma ve satın alma eğilimlerini 
nasıl ve hangi mekanizmalar yoluyla etkilediği soru-
sunun cevabı açıklık kazanacaktır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Geçmiş araştırmalar blog, e-mail, tüketici şikayet si-
teleri gibi değişik platformlar üzerinde tavsiye alışve-
rişlerini incelemiştir. Ancak halen sosyal ağ sitelerin-

de sosyal sermayenin yarattığı tavsiye etkileri hakkın-
da çok az çalışma mevcuttur. Sosyal Sermayenin ve 
kişilerarası ilişkilerin etkileri az gelişmiş bir araştırma 
sahası olarak göze çarpmakta olup, bu çalışma saye-
sinde bu boşluğun doldurulmasına katkıda bulunul-
maya çalışılacaktır. Ayrıca digital pazarlama alanında 
güven unsuru çokca çalışılmış olmakla birlikte kişile-
rarası güvenin etkileri seyrek olarak irdelenmiştir. Al-
gılanan yetkinlik, içtenlik ve kitle algısı boyutlarının 
tavsiyeyi dikkate alma üzerindeki ayrı ayrı etkileri 
ilginç bulgular ile pazarlama alanına önemli katkılar 
sağlayacaktır. 

Bu çalışmanın sağlayacağı en önemli katkılardan biri 
ise Sosyal Sermayenin sosyal ağlarda tavsiye alışveri-
şi ve satın alma eğilimlerine etkilerini kapsayan bir 
kavramsal modeli ilk defa önermekte oluşudur. Bu 
kavramsal modelin test edilmesi sayesinde pazarla-
ma alanında akademisyen ve pratisyenler açısından 
önemli bulgular elde edilmesi hedeflenmektedir. 

Bu çalışmanın kısıtları arasında anket verilerinin 
sadece üç büyük ilden toplanacak olması sayılabilir. 
Bulguların tüm Türkiye’yi yansıtması açısından gele-
cek çalışmaların diğer bölgelerimizde de yinelenme-
sinde fayda bulunmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler: Medya Etkisi, Cinsel İçerikli 
Reklam, Üçüncü Kişi Algısı, Hedonik ve Faydacı 
Ürünler, Satın Alma Niyeti, Kültürlerarası 
Karşılaştırma 

Doktora Tez Aşaması: 2. Tez İzleme Komitesi 
yapılmıştır. Veri toplama aşamasındadır. 

Giriş ve Amaç
Türkiye ve Kanada karşılaştırması şeklinde kurgu-
lanmış olan bu çalışma, cinsel içerikli reklamlarının 
üçüncü kişi algısı ve satın alma niyeti açısından ürün 
grupları bağlamında, incelenmesi ve bahsi geçen rek-
lamlara yönelik düzenlemelere ilişkin bir perspektif 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca reklam me-
sajlarının hedef kitlesi olarak farklı kültürel geçmişe 
ve farklı tüketim değerlerine sahip iki toplum olan 
Türk ve Kanadalı tüketicilerin üçüncü kişi algıları 
üzerinde etkili olan faktörleri belirlemek de çalışma-
nın amaçlarından birisidir. Bu çerçevede, öncelikli 
olarak sağladıkları fayda bakımından iki farklı ürün 
kategorisine yönelik hipotetik basılı reklamlar kulla-
nılarak yarı-deneysel bir çalışma kurgulanmıştır. Ve-
rilerin analiz edilmesi sonucunda, hedonik ve faydacı 
ürünlerin reklamlarında cinsel içeriğe yer verilmesi 
durumunda üçüncü kişi algılarını etkileyen faktörler 
ve buna bağlı olarak satın alma niyeti hakkında çıka-
rımlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Cevaplayıcıla-
rın üçüncü kişi algılarına bağlı olarak faydacı ve he-
donik ürünlerin reklamlarının değerlendirilmesi ve 

satın alma niyeti arasında anlamlı bazı etkileşimlerin 
saptanması beklenmektedir. Ayrıca bulgulara ilişkin 
teorik ve uygulamaya yönelik değerlendirmeler yapıl-
ması da hedeflenmektedir. 

Literatür Analizi
Üçüncü kişi algısı, ilk kez 1983 yılında sosyolog W. 
Philips Davison tarafından ortaya atılmıştır. Üçüncü 
kişi algısı “Medya mesajına maruz kalan bireylerin, 
en büyük etkinin kendilerinin ve sizin üzerinde olma-
yacağına fakat diğerleri üzerinde olacağına inanma-
larıdır” (Davison, 1983) şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
kavramsallaştırma medya etkilerine dair incelikli bir 
bakış açısı sunmaktadır. Yani üçüncü kişi algısı; birey-
lerin, kendileri ve diğerlerini kıyasladıklarında, diğer 
kişilerin medya mesajlarından daha çok etkilendik-
lerini ve bu mesajlara karşı daha duyarlı olduklarını 
algılamaları halinde sözkonusudur (Davison, 1983; 
Gunther, 1995; Pan vd, 2012; Peiser ve Peter, 2001; 
Lambe ve McLeod, 2005; Huge ve Jeong, 2006; Sun 
vd, 2008; Schmierbach vd, 2008). Bireylerin bu algıla-
rı da, diğerlerinin daha hassas ve korunmaya muhtaç 
olduğu düşüncesine dayanmaktadır (Gunther, 1995).

Reklamda cinsel içerik ise tam olarak tanımlanmamış 
bir kavram olmakla birlikte, çıplaklığın görünümü 
ve cinsel çekicilik ya da müstehcen öğelerin kullanı-
mı şeklinde kendisine yer bulmuştur (Liu vd., 2009; 
Reichert ve Ramirez, 2000). Reichert ve Ramirez’in 
(2000) yapmış olduğu meta-analizde (1) reklamda 
kullanılan modellerin fiziksel özellikleri (kıyafet, fi-
ziksel ve genel çekicilikleri), (2) davranışlar/hareket-

Cinsel İçerikli Reklamlarda Üçüncü Kişi Algısının Hedonik ve Faydacı Ürünlerde 
Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: Kültürlerarası Bir Karşılaştırma1

- Doktora Kolokyumu -

Nezahat Ekici2

1 Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen 1410E404 numaralı doktora tezinden türetilmiştir.
 Bu  tez projesi aynı zamanda TÜBİTAK-BİDEB 2214/A - Yurt Dışı Araştırma Burs Programı kapsamında desteklenmektedir.

2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi,  nezahatekici@yahoo.com 
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ler, (3) modeller arasındaki fiziksel samimiyet düzeyi 
(4) ve bağlamsal özelliklere (kamera efektleri gibi) 
bakarak bir reklamı cinsel içerikli olarak tanımla-
manın mümkün olduğu ortaya koyulmuştur. Üstelik 
reklamda cinsel içerik kişisel bakım ürünlerinden 
ağır sanayi makinelerine kadar geniş bir yelpazede, 
çok çeşitli ürün gruplarında kullanılmaktadır (Sa-
wang, 2010). Ancak reklamlarda bu türlü sakıncalı 
içeriklerin dikkatsizce ve/veya orantısız kullanımları-
nın toplum üzerinde bir takım olumsuz etkilere sahip 
olduğu bir gerçektir (Pan vd, 2012). Bu olumsuz etki-
ye bağlı olarak satın alma davranışında da bir takım 
farklılıklar gözlemlemek mümkündür. 

Her ne kadar Perloff (2002) üçüncü kişi algısının farklı 
kültürel gruplarda farklı şekillerde tezahür edeceğini 
ifade etmiş olsa da, Türkiye özelinde üçüncü kişi algısı-
nın niteliği ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yok 
denecek kadar azdır. Üçüncü kişi algısıyla ilgili uluslar 
arası akademik çevrelerde çok sayıda çalışma olması-
na rağmen, cinsel içerikli reklamın etkisini inceleyen 

araştırma sayısı da sınırlıdır. Yine bu konuda yapılmış 
araştırmalarda ürün türü ve mesaj içeriğini bir arada 
inceleyen bir çalışmaya rastlanmadığı gibi satın alma 
niyeti üzerine etkisini inceleyen bir çalışmaya da rast-
lanmamıştır. Bu yönüyle söz konusu çalışma literatür-
deki bir boşluğu doldurma iddiasındadır.

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada üç aşamalı bir araştırma deseni olan 
üçleme (triangulation) kullanılacaktır. Araştırmanın 
evrenini 17 yaş ve üzeri yaş aralığında bulunan ve 
reklam mesajlarına maruz kalan lisans ve lisansüstü 
eğitim öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma İstanbul, 
Ankara, Eskişehir, Konya ve Karaman’da bulunan 
devlet ve vakıf üniversitelerinden belirlenen üniver-
sitelerde gerçekleştirilecektir. 

Bu araştırmada yarı deneysel tasarım, iki farklı ürün 
türü ve iki farklı kültür için, 3.kişi algısı bağlamında, 
2*2*2 karma faktöriyel dizayn şeklinde oluşturulmuştur.

*
,
** 

 

Cinsel 

içerikli 

reklamda 

3. Kişi 

algısı*** 

Cinsel 

tolerans  

düzeyi 

Önyargılı 

iyimserlik 

Toplumsal 

kabul görme 

Benlik 

saygısı 

Satın Alma 

Niyeti 

(Diğerleri) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(‐) 

Satın Alma 

Niyeti 

(Kendi) 

(+) 

İlgili Reklama 

karşı tutum 

(+) 

Kavramsal Model*,** 

*      Ürün grupları ve kültürler için ayrı ayrı sınanacaktır.
**    Sosyo - demografik faktörler modelde kontrol değişkeni olarak yer almaktadır
*** üçüncü kişi algısı: Diğerlerinin üzerindeki muhtemel etki - kendi üzerindeki etki şeklinde formulize edilmiştir.

Cevaplayıcılar hem hedonik hem de faydacı ürüne 
yönelik hazırlanan reklamı değerlendirecektir. 
Reklamdaki stereotip kadın ve erkek olarak 
manipüle edilecek ve stereotipin cinsiyetine göre de 
değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca cevaplama sırası 

etkisini kontrol etmek amacıyla da katılımcıların 
yarısı önce kendisini, daha sonra diğerlerini 
değerlendirecek; diğer yarısı ise önce diğerlerini daha 
sonra kendisini değerlendirecektir. 

(+)
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H1= Bireyler, cinsel içerikli reklam mesajlarına ma-
ruz kalan diğer kişilerin kendilerine göre daha 
fazla etkileneceklerini algılamaktadırlar.

H2= Cinsel tolerans düzeyi, cinsel içerikli reklam 
mesajlarına maruz kalan kişilerde gözlenen 
üçüncü kişi algısı üzerinde pozitif yönde an-
lamlı bir etkiye sahiptir.

H3= İlgili reklama karşı tutum, cinsel içerikli rek-
lam mesajlarına maruz kalan kişilerde gözle-
nen üçüncü kişi algısı üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkiye sahiptir.

H4= Benlik saygısı, cinsel içerikli reklam mesajları-
na maruz kalan kişilerde gözlenen üçüncü kişi 
algısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye 
sahiptir.

H5= Önyargılı iyimserlik cinsel içerikli reklam me-
sajlarına maruz kalan kişilerde gözlenen üçün-
cü kişi algısı üzerinde pozitif yönde anlamlı bir 
etkiye sahiptir.

H6= Sosyal kabul görme eğilimi, cinsel içerikli rek-
lam mesajlarına maruz kalan kişilerde gözle-
nen üçüncü kişi algısı üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkiye sahiptir.

H7= Üçüncü kişi algısı satın alma niyeti (kendi) üze-
rinde negatif yönde anlamlı bir etkiye sahiptir.

H8= Üçüncü kişi algısı satın alma niyeti (diğerleri) 
üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sa-
hiptir.

Bulgular 
Çalışmanın ön araştırması gerçekleştirilmiş olup, 
hedonik ve faydacı ürün gruplarını temsil eden bi-
rer ürün belirlenmesi amacıyla Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi’ndeki öğrencilerinden kolayda 
örnekleme yoluyla veriler toplanmıştır. Bu amaçla, 
TUİK’in Tüketici Fiyatları Endeksini (2014)  hesap-
larken baz aldığı ürün gruplarından faydalanılarak 
araştırmacı tarafından bir ürün grupları indeksi oluş-
turulmuştur. Alanında uzman 4 pazarlama akade-
misyeni tarafından 8 ürün belirlenmiştir. Bu ürünler; 
parfüm, flash bellek, güneş gözlüğü, makarna, çiko-
lata, bisküvi, kot pantolon ve diş macunu şeklinde-
dir. Bu ürünlerin hedonik mi yoksa faydacı olarak mı 

algılandıklarını kontrol etmek amacıyla Coelho do 
Vale  ve Duarte,  (2013)’den uyarlanan ölçek3 kulla-
nılmıştır. 103 öğrenciden toplanan veriler sonucunda 
ürünlere ilişkin ortalama değerler dikkate alınmış ve 
en hedonik 2 ürün ve en faydacı 2 ürün belirlenmiştir 
(Parfüm ort: 5,04; Çikolata ort: 4,69; Diş macunu ort: 
1,96; Flash disk ort: 2,50). 

Bu değerlendirme öne çıkan ürünler için de Span-
genberg vd., (1997)’ den uyarlanan semantik farklı-
lık ölçeği4 kullanılarak tekrar bir sağlama yapılmış-
tır. Faktör analizi ve eşleştirilmiş örneklemler t test 
gibi analizlerden faydalanılarak, hipotetik kurgulu 
reklamlarda kullanılacak hedonik ve faydacı ürün 
grupları belirlenmiştir. Dört ürün için de toplanan 
verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO ve 
Bartlett Test sonuçlarına bakılmış ve her bir ürün 24 
ifadeyle iki faktör altında .50’nin üzerinde varyansla 
açıklanmıştır. İlk çalışmada faydacı çıkan ürünlerin 
faydacı boyutlarının, hedonik çıkan ürünlerin hedo-
nik boyutlarının ortalama değerlerinin eşleştirilmiş 
örneklemler t test ile karşılaştırılması sonucunda or-
talamalar arası anlamlı farklılıklar bulunmuştur. So-
nuç olarak hedonik ürün olarak parfüm, faydacı ürün 
olarak da diş macunu seçilmiştir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı örneklemin ho-
mojenliğidir. Bu kısıt, daha önce yapılan çalışmalarda 
bu grupla çalışılmış olması ve bu çalışmada elde edi-
lecek olan sonuçların diğer çalışmalarla karşılaştırıl-
masına imkân sağlayacak olmasıyla (Guerrero-Solé 
vd., 2014) bertaraf edilmeye çalışılacaktır.

Çalışmanın bir diğer önemli kısıtı ise, ürün grupla-
rı bakımından hedonik ve faydacı ürünlerle sınırlı 
olmasıdır. Bundan sonra konuya ilişkin yürütüle-
cek olan çalışmalarda deneyimsel ürünler, sembolik 
ürünler vb. farklı ürün grupları bakımından daha de-
taylı incelenmesi faydalı olabilir. Bu çalışma pek çok 
karşılaştırma içerdiğinden iki ürün grubuyla sınırlı 
tutulmuştur. 

Son olarak, bu çalışma ile hâlihazırda sergilenen dav-
ranışlar değil, niyetler ölçülecektir. Dolayısıyla daha 
sonraki çalışmalarda gerçek (sergilenen) davranışlar 
üzerine bir çalışma yürütmek literatüre bir katkı sağ-
layabilir. 

3 1: Çok Faydacı – 7: Çok Hedonik’i temsil etmektedir.
4 12 faydacı, 12 hedonik sıfattan oluşan 7’li ölçek

Cevaplayıcılar hem hedonik hem de faydacı ürüne 
yönelik hazırlanan reklamı değerlendirecektir. 
Reklamdaki stereotip kadın ve erkek olarak 
manipüle edilecek ve stereotipin cinsiyetine göre de 
değerlendirme yapılacaktır. Ayrıca cevaplama sırası 

(+)
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Anahtar Kelimeler: Ritüel, Dini Bayram, Tüketim 
Ritüelleri, Tüketim Örüntüleri

Doktora Tez Aşaması: Tez önerisi öncesi

Giriş ve Amaç
Bu çalışmanın birincil ve temel amacı Türk toplu-
munda Ramazan Bayramı ritüellerinin içindeki tü-
ketim olgusunu derinlemesine anlamak ve bu olguyu 
Tüketici Kültürü Teorisi kapsamında açıklamaktır. 
Ramazan Bayramı ritüellerinin pazaryeri, kültürel 
anlamlar ve tüketici eylemlerinin dinamik ilişkisi 
içerisinde (Arnould ve Thompson, 2005) nasıl oluş-
tuğu ve yeniden yaratıldığını ortaya koymak çalışma 
sonunda elde edillmek istenen sonuçtur. Bu temel 
amaç çerçevesinde Ramazan Bayramının öncesinde 
(hazırlanma) ve esnasında (kutlama) bireylerin na-
sıl tüketim örüntülerine sahip olduğu ve bu tüketim 
örüntülerinin muhafazakârlık (Keng, Richmond ve 
Han, 1995), Seküler-İslami bağlılık (Rankin, Ergin ve 
Gökşen, 2014), cinsiyet, yaş ve yaşanılan yer (şehir-
taşra) gibi farklı bağlamlarda nasıl oluştuğu irdele-
necektir. Sonuç olarak değişen (dönüşen) veya aynı 
kalan Bayram ritüellerinin tüketim bağlamında hangi 
anlamlara sahip olduğunu ve bu anlamların hangi di-
namik ve diyalektik ilişkiler vasıtasıyla oluştuğu so-
nucuna ulaşmak hedeflenmektedir.

Literatür Analizi
Ritüeller “belli zaman aralıklarında ortaya çıkan ve 
zaman içinde tekrarlanmaya eğimli çoklu davranışla-
rın yapılandırdığı bir şekilde dışavurumcu sembolik 
faaliyetler” olarak tanımlanmıştır (Rook, 1985: 252). 

Ayrıca ritüeller ve dini törenler davranışların kalıp-
laşmış formları (Miller vd., 2004: 293) olarak  günlük 
etkileşimleri ve özel günleri koordine ederler (Du-
man Kurt ve Özgen, 2013:66). Dini ritüeller sürege-
len faaliyetler olarak tüketime konu olan bir takım 
süreçler de içermektedir. Yılbaşı alışverişi Amerikan 
toplumunda önemli bir tüketim faaliyeti olarak öne 
çıkarken (Belk, 1989; Hirschman ve LeBarbera, 1989) 
farklı toplumlarda sosyal veya hazcı anlamlar içeren 
tüketim örüntülerine sahip olabilmektedir (McKech-
nie ve Tynan, 2006; Tynan ve McKechnie, 2009). 
Aynı şekilde Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma 
günü kutlanan Kara Cuma ise ABD’de hemen hemen 
sadece alışveriş anlamı içermektedir (Boyd Thomas 
ve Peters, 2011). Ritüel kavramı pazarlama alanında 
içine tüketim, medya, evlilik, boşanma, tatiller, he-
diye verme ve alışveriş yapma gibi konuları da içine 
alarak araştırılmıştır (Boyd Thomas ve Peters, 2011). 
Lowrey ve Otnes (2004) yılbaşını, Wolburg ve Treise 
(2004) üniversite öğrencilerinin içki içme ritüelleri-
ni Nelson ve Deshpande (2004) ve Sandıkçı ve İlhan 
(2004) ise çeşitli düğün ritüellerini konu alan çalış-
malar yapmışlardır.

Tüketici kültürü tüketicinin bir kimlik olarak orta-
ya çıktığı bir tür materyal kültürdür ve tüketicinin 
bir kimlik olarak ortaya çıkması yansıtıcı (reflektif) 
nesne dünyasının büyümesinin sonucudur. (Lury, 
2011:9).  Bu bağlamda tüketici kültürü; genel olarak 
sosyal statünün, değerlerin ve faaliyetlerinin ürün ve 
hizmetlerin tüketiminde merkezlenmiş olduğu bir 
kültür olarak tanımlanabilir (Campbell, 1996).  Tüke-
tici Kültürü Teorisi olarak adlandırılan tematik baş-
lık ise; tüketimi iktisat ve psikolojinin alışılagelmiş 
çerçevelerinden farklı olarak ele alan ve onu mitler, 

Bir Tüketim Ritüeli Olarak Ramazan Bayramı Tüketim Örüntüleri
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anlatılar ve ideolojiler gibi daha geniş sosyal ve kültü-
rel güçler tarafından oluşturulan, sürdürülen ve dö-
nüştürülen bir kavram olarak değerlendiren teoriler 
bütününü ifade eder (Joy ve Eric, 2012:142). Bu an-
lamda TKT, tüketici araştırmacılarına tüketimin ih-
mal edilen deneyimsel, sosyal ve kültürel boyutlarını 
bağlama dahil edip odak noktasının genişletilmesine 
imkan sunmaktadır (Güner, 2014: 34).  Bu çalışmada 
da Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirilen dini ritüel-
lere gömülü olan tüketim öğesinin deneyimsel, sosyal 
ve kültürel bağlamları derinlemesine incelenecektir. 

Holt’a (1997) göre tüketim örüntüleri bağlamsal kül-
türel çerçeveler tarafından yapılandırılır ve tüketim 
pratiklerindeki düzenliliklerden meydana gelir. Pra-
tiklerin düzenli olarak tekrarlanması ritüellerin de 
önemli bir özelliğidir. Buradan hareketle ritüellerdeki 
tüketim örüntülerinin önemli bir araştırma alanı ol-
duğu söylenebilir. Ayrıca tüketim örüntüleri insan-
ların yaşam tarzları için yaptıkları tercihleri yansıtır 
(Dholakia ve Fırat, 2011). Bu bağlamda çalışmaya 
konu edilen tüketim örüntüleri veya desenleri tüke-
tici kültürüne paralel olarak tüketimin ekonomik ve 
sayısal gösterimlerinden ziyade sosyal ve kültürel an-
lamları içeren ve hayat tarzlarının dışa vurumu ola-
rak konumlanan bir kavramı nitelemektedir. 

Sandıkçı ve Omeraki (2007) tüketici kültürü ve küre-
selleşme dinamiklerinin İslami inanç, ritüel ve dav-
ranışlar ile nasıl kesiştiğini ve yerel ritüelleri modern 
tüketici temelli hayat tarzlarıyla uyumlaştırmak için 
nasıl canlandırdığını ve dönüştürdüğünü konu alan 
bir çalışma yapmıştır . Bir diğer çalışmada Hirs-
chamn, Ruvio ve Touzani (2011) Yılbaşı, Ramazan ve 
Hamursuz bayramlarını ele alarak Hıristiyan, Müslü-
man ve Yahudi toplumların baskın, azınlık ve dias-
pora toplumlarda nasıl farklılaştığını araştırmaktadır. 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada ise Duman Kurt ve 
Özgen (2013) dini bayramlar ve Yılbaşı kutlamaların-
da kırsal ve şehirli karşılaştırılması yapılarak anlam-
ların, ritüellerin ve tüketim örüntülerinin nasıl farklı-
laştığını ortaya koymaktadırlar.

Tasarım ve Yöntem
Araştırmanın yöntemi yukarıda belirtilen amaçlara 
uygun olacak şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Buna 
göre çalışma nitel araştırma yöntemlerinden etnog-
rafik yöntemin kullanılacağı keşifsel bir araştırma 

olarak tasarlanmıştır. Belirli bir toplumda paylaşılan 
tüketim örüntülerini tanımlamak ve yorumlamak 
(Creswell, 2007:78). araştırmanın temel sorusu-
nu yansıttığı için etnografik yöntem kullanılacaktır 
Araştırmanın temel problemi Ramazan Bayramı ri-
tüellerindeki tüketim örüntülerini anlamaktır. Buna 
bağlı olarak Ramazan Bayramı ritüellerinin farklı 
aşamalarında (hazırlık ve esnası) yer alan tüketim 
örüntülerinin nasıl oluştuğunu ve tekrar yaratıldığı-
nı muhafazakârlık (Keng, Richmond ve Han, 1995), 
Seküler-İslami bağlılık (Rankin, Ergin ve Gökşen, 
2014), cinsiyet, yaş ve yaşanılan yer (şehir-taşra) gibi 
farklı bağlamlar kapsamında incelemek araştırma-
nın temel problemini destekleyen ikincil problemler 
olarak belirlenmiştir. Araştırma tasarımında nitel 
araştırma yöntemlerinin döngüsel ve tekrarlanan ya-
pısından hareketle araştırma süreci bütüncül olarak 
ele alınacaktır. Nitel araştırma araçlarından derin-
lemesine mülakat yarı yapılandırılmış soru formları 
aracılığıyla gerçekleştirilecek ve örneklem seçiminde 
kartopu yöntemi kullanılacaktır. Analiz birimin insan 
(insan tecrübesi) olduğu düşüncesinden hareketle ka-
tılımcı sayısından ziyade katılımcıların tecrübelerine 
dair derin ve detaylı bilgiler elde etme amacı güdü-
lecektir. Ayrıca veri toplama yöntemlerinden gözlem 
yapma ve saha notları tutma araştırma süresince kul-
lanılacaktır. Araştırma süresince araştırmacı içe dö-
nük notlar (introspektif) tutarak kendi ön kavrayışını 
da ortaya koyacaktır (Stenbecka, 2001). 

Çalışma gelişmekte olan ülkelerden biri olan 
Türkiye’de dini günlerdeki ritüeller kapsamında tüke-
tim kalıplarının nasıl oluştuğunu göstermesi açısın-
dan önemlidir. Türkiye’nin Batılı toplumlardan farklı 
olan sekülerleşme ve liberalleşme tecrübelerinin ol-
ması ve dini pratik ve ritüelleri gündelik hayatta daha 
görünür olan İslam dinin ritüel ve sembolleştirmede 
farklı bir temele oturması araştırmayı ilginç hale ge-
tirmektedir. Alanda yapılan çalışmalarda genellikle 
Batı toplumlarındaki dini bayramlardaki tüketim 
öğeleri ele alınmıştır. Bu bağlamda çalışmanın bir İs-
lam dini bayramının Müslüman çoğunluğun yaşadığı 
bir ülkede hangi tüketim örüntüleriyle yaratıldığını 
ortaya koyma niyetinde olması çalışmanın muhtemel 
faydası olarak sayılabilir.
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Anahtar Kelimeler: Kıyı Alanları, Pazar Yönlü 
Olmayan Değerleme (Sosyal Değerleme), Sosyal 
Sorumluluk Pazarlaması, Denizcilik Yatırımları

Doktora Tezinin Aşaması: Belirtilen tez araştırma 
tasarımı aşamasında bulunmaktadır.

Giriş ve Amaç 
Bu tez, doğası gereği kıyılarda hizmet veren deniz-
cilik endüstrisi faaliyet kollarının, yatırımlarını ger-
çekleştirecekleri kıyı alanının parasal değerini sosyal 
sorumluluk yaklaşımı gözeterek ortaya koymalarını 
sağlamaya ve bunun yöntemlerini ortaya çıkarmaya 
(belirlemeye) yöneliktir. Bu yönelim özelinde, “Ko-
şullu Değerleme Yöntemi” gibi parasal bir değer so-
nucu veren ve pazar yönlü olmayan yöntemlerin, sı-
nırlı bir kıyı alanı üzerinde yukarıda belirtilen amaca 
hizmet eden uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu tez 
ile, denizcilik sektörü için rekabetçi bir yatırım ala-
nı olan kıyı alanlarının değerleme unsurları, sosyal 
sorumluluk saiki ile koşut olarak belirlenecek ve bu-
ralarda gerçekleşecek olan yatırımların karar verme 
süreçlerinde sosyal paydaşların daha etkin rol alması 
sağlanacaktır.  

Sonuç olarak bu araştırmanın amacı, denizcilik en-
düstrisinin rekabetçi bir yatırım alanı olarak gör-
dükleri kıyı alanlarının değerinde ortaya çıkardıkları 
değişimi sosyal sorumluluk yaklaşımı ile ve parasal 
ifadelerle ortaya koymaktır.  

Literatür Analizi
Dünyada 1970’li yıllardan önce çevre, iktisatçılarca, 
insan ihtiyaçlarına rahatça cevap verebilecek nitelik-
te olması ve kullanılmasının herhangi bir fedakarlık 
gerektirmemesi nedeniyle bir çeşit serbest mal olarak 
değerlendirilmiştir (Turner vd., 1994). Ancak son yıl-
larda yatırımların getirdiği faydalar ve bu yatırımla-
rı yapmak için yapılan harcamalar karşılaştırılırken, 
çevreye verilen zararların da  dikkate alınması gerek-
liliği ortaya çıkmıştır. Buna göre çevresel kaynakların 
tüketiciler tarafından kullanılarak bir fayda sağlama-
ları karşılığı olarak belli bir değerinin olması gerek-
mektedir. 

Kuriyama (1998), Kushiro Islak Alanının korunması 
için kullanıcıların ödeme eğilimlerini tespit etmiştir. 
Çalışmada koşullu değerlendirme yöntemiyle yapılan 
değerlendirmede ortalama ödeme eğiliminin 16,414 
yen/yıl/birey olduğu belirlenmiştir. 

Tyrväinen, vd. (1998), Koşullu Değerlendirme Yön-
teminin kentsel orman alanının değerinin belirlen-
mesindeki etkinliğini tespit etmeye çalışmıştır. Uy-
gulama alanı olarak Finlandiya’da Kuzey Carelia’nın 
başkenti Joensuu seçilmiştir. Çalışmada; ağaçlan-
dırılmış rekreasyon alanlarının kullanım değeri ve 
çevresel kalitenin oluşturulmasında küçük orman 
parklarına halkın ödeme eğilimi belirlenmeye çalışıl-
mıştır. Sonuçlar birçok katılımcının ağaçlandırılmış 
rekreasyon alanlarının kullanımı için ödeme eğili-
minde olduklarını göstermiştir. Hörnsten vd. (2000), 
rekreasyonel ormanların konutlara uzaklığına göre 
katılımcıların ödeme eğilimlerini belirlemeye çalış-
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mıştır. Çalışmada %40 katılımcının evlerinin ormana 
yürüme mesafesinde olmasını tercih ettikleri belir-
lenmiştir. Ödeme eğilimindeki artışın konut-orman 
alanı arasındaki mesafenin uzamasından kaçınmakla 
artacağı belirlenmiştir. 

Gürlük (2002) tarafından gerçekleştirilen araştırma; 
Bursa yakınındaki doğal güzelliklere ve rekreasyon 
alanlarına sahip Misi Yerleşimi için hazırlanan kırsal 
kalkınma projesi ve çevresel etkilerini ortaya koymak 
ve yerel yönetimlere ışık tutmak amacıyla hazırlan-
mıştır. Çalışmada ekonomik değerlendirme yöntem-
lerinden Koşullu Değerlendirme Yöntemi kullanıla-
rak çevresel değerlendirme yapılmıştır.

Pak vd. (2004), Koşullu Değerlendirme Yöntemi yar-
dımıyla Kahramanmaraş Milli Parklar ve Av-Yaban 
Hayatı Başmühendisliği denetimi altındaki Kapıçam 
Orman İçi Dinlenme Yeri örneğini ele alarak, orman 
kaynağından rekreasyon amaçlı yararlanmanın eko-
nomik değerini tahmin etmişlerdir. Ülkemizde bu 
değerlerin ekonomik anlamda değerlemesine yönelik 
çalışmaların da artırılması ve geliştirilmesi gerek-
mektedir.

Tasarım ve Yöntem
Aşağıda yürütülecek çalışmanın türüne, tasarımına, 
problemlerine ve yöntemlerine değinilmektedir.

Çalışmanın Türü 
Çalışma tür olarak uygulamalı bir araştırmadır.

Çalışmanın Tasarımı
Araştırma tasarım açısından değerlendirildiğinde ke-
şifsel bir nitelik taşımaktadır.

Çalışmanın Problemleri
Denizcilik yatırımlarının, kıyı alanlarının üzerinde 
gerçekleşmesinin ortaya çıkardığı sosyal sorunsal; 
analitik ve matematiksel olarak ortaya konan, üste-
lik de sosyal paydaşların görüşlerinden yola çıkılarak 
hesaplanan bir değer ile ifade edilebildiğinde orta-
dan kaldırılabilir nitelik kazanabilecektir. Bu nitelik, 

akademik bir bakış açısı ve kabul görmüş bir bilimsel 
araştırma yönteminin kullanılabilmesi ile mümkün 
olabilecektir.

Denizcilik endüstrisinin faaliyet kollarının tesisleri 
olarak; limanlar (tüm alt ve üst yapı bileşenleri ile), 
terminaller, yanaşma iskeleleri, yat limanları, kru-
vaziyer turizme hizmet veren yolcu limanları, deniz 
turizmi tesisleri, tersaneler, gemi söküm alanları kıyı 
alanlarında yer alırlar ve bu alanların “ortak” kulla-
nım alanı olma özelliğini “kamu yararı” başlığı altın-
da birleştirirler. Ortada bulunan kamu yararı ise bu 
alanların kullanımından doğan “ekonomik fayda”dır. 
Yatırımın yukarıda sayılan ekonomik faydalarının öl-
çümlenmesinin yanında, parasal olarak ifade edilen 
sosyal değerinin belirlenmesinin, hem sosyal pay-
daşları hem de potansiyel yatırımcıları kıyı alanının 
ortaklığı noktasında hemfikir olmada birleştireceği 
açıktır. 

Araştırmada Kullanılacak Yöntemler
Bu araştırmada doğal kaynakların ekonomik değerle-
mesinde kullanılan koşullu değerleme yöntemi (KDY) 
kullanılacaktır. Araştırmanın ilk aşamasında içerik 
analizi (frekans analizi) gerçekleştirilecektir. İkinci 
aşama Delfi çalışması aşamasıdır. Üçüncü aşamada 
ise değişkenleri barındıran bir ekonometrik model 
geliştirilecek ve saha araştırmasında  bu modele göre 
oluşturulmuş ödemeye isteklilik anket formları kulla-
nılacaktır. Buna göre, belirlenecek olan kıyı alanında-
ki tesisin ya da tesislerin endüstriyel kullanıcıları, te-
darikçileri, müşterileri ve varsa dağıtım kanalı üyeleri, 
mesleki örgütler ve birlikler (odalar, kooperatifler ve 
sendikalar) ile tesisin üzerinde bulunduğu kıyı alanı-
nın yerleşik halkı, kıyı alanının turistik / rekreasyonel 
açıdan değerlendirildiğinde potansiyel ziyaretçileri 
ve çevresel örgütler (çevre dernekleri, birincil amacı 
çevreyi korumak olan sivil toplum kuruluşları) çalış-
manın popülasyonunu oluşturmaktadır. Araştırma 
aşamalarında yer alacak olan katılımcılar olasılığa 
dayalı olmayan yargısal örnekleme yöntemiyle seçi-
lecektir.  Seçilen örneklemden elde edilecek bulgula-
rın tanımlanan bir popülasyon için geçerli bir şekilde 
genelleştirilebilmesi için örneklemin popülasyonun 
genel yapısını yansıtıyor olmasına dikkat edilecektir.
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Araştırmadan Beklenen Sonuçlar, 
Öneriler ve Çalışmanın Kısıtı
Doğası gereği kıyı alanlarını ve / veya bu kıyı alanları-
nın kaynaklarını kullanarak hizmet üreten denizcilik 
endüstrisinin faaliyet kollarında yer alan işletmeler, 
yapacakları yatırımların kıyı alanına ve kıyının diğer 
kullanıcılarına katacağı değeri ölçümlemek yerine 
-işletmenin kar amacı güden bir organizma olmasın-
dan hareketle- yatırımın finansal olarak yapılabilirli-
ğine ve fayda-maliyet analizleri kapsamında hesapla-
nacak olan geri ödeme süresine, iç getiri oranına ve 
net bugünkü değerine odaklanmaktadırlar.

Çalışma ile denizcilik endüstrisinde gerçekleştirile-
cek yatırımların parasal olarak ifade edilen sosyal 
değeri belirlenecektir. 

Sosyal paydaş (yerel halkın, potansiyel ziyaretçilerin, 
tesisin mevcut veya potansiyel kullanıcılarının) gö-
rüşlerinin, yatırımın üzerinde yer aldığı kıyı alanına 
kattığı ya da ondan eksilttiği değerin hesaplanma-
sında göz önüne alınması ve odak konumunda tutul-
ması ile kıyı alanının ortak alan olma payesi perçin-
lenecektir. 

Yatırımcıların, finansal kriterler dışında gözetmek 
durumunda oldukları sosyal sorumluluk yönlü kri-
terler ortaya koyulacak, bu kriterlerin kıyı alanlarına 
uygulanabilirliği bilimsel olarak kanıtlanacaktır. 

Kıyı alanına biçilen değerin, sosyal paydaşların de-
mografik karakterlerine göre farklılık göstermesi 
durumunda, işletmelerin sosyal sorumluluk pazarla-
ması ilkelerini bu demografik özelliklere göre şekil-
lendirmelerinin yolu açılacak ve yatırımın konusuna 
karşı ortaya çıkabilecek bir sosyal hareket, öntepkin 
olarak bertaraf edilebilecektir.

Pazarlama yazınından sosyal sorumluluk pazarlama-
sının holistik pazarlamanın dört temel unsurundan 

biri olduğu çıkarımı yapılırsa, bu kapsamda yürütüle-
cek faaliyetler etik, çevresel yasal ve sosyal boyutlarla 
ilgilidir. 

Bu çalışma ile bu dört unsura çeşitli safhalarda kat-
kılar sağlanması amaçlanmaktadır.  Buna göre kıyı 
alanlarının sosyal yönlü ekonomik değerlemesinin 
gerçekleştirilmesi ile;

•	Kurumsal sosyal sorumluluğun ekolojik boyutu-
na ve sürdürülebilir kalkınmaya,

•	Çevreyle ilgili faaliyetlerin rekabetçi bir baskı 
unsuru olarak kullanılabilirliğine,

•	Yatırımın ön değerlendirme aşamasına sosyal 
paydaşların katılımının sağlanmasına

•	 “Yeşil pazarlama” kavramının uygulanabilirliğine,

•	 Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber, yasa yapı-
cı organlara akademik bir düstur ile çevrenin ve 
sosyal sorumluluğun öneminin anlatılabilmesine,

•	Çalışmada kullanılan yöntemlerin, konu yatı-
rımların değerlendirilme aşamalarında yasal 
olarak yapılması zorunlu birer analiz olarak be-
lirlenmesine,

•	 Sosyal sorumluluk pazarlaması kavramının, iş-
letmelerce rekabet üstünlüğü sağlayacağı algı-
sının oturtulmasına, katkı sağlayacağı düşünül-
mektedir.

Çalışmanın ana kısıtı, uygulamanın denizcilik en-
düstrisi yatırımları özelinde tutulması, bu endüstri-
nin sadece bir alt kolunda ve sınırlı bir kıyı alanında 
yürütülecek olmasıdır. Buradan hareketle, farklı en-
düstri alt kollarında gerçekleştirilecek ileriki çalışma-
lara ilham verebilecek nitelikte olup bu çalışmalardan 
daha faydalı sonuçlar çıkarımlanabilecektir.
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Anahtar Kelimeler: Ülke İmajı, Hizmet Kalitesi, 
Aşinalık, Etnosentrizm, Tutumsal Bağlılık

Doktora Tez Aşaması: Aday Nisan 2015’te veri 
toplama sürecini tamamlayacaktır. Kolokyum 
esnasında veri toplama sonrası/analiz aşamasında 
olacaktır.

Giriş ve Amaç
Çalışmanın amacı, yabancı tüketicilerin Türk hizmet 
işletmelerine yönelik sahip olduğu hizmet kalitesi 
algısında Türkiye ülke imajının etkisini ortaya koy-
maktır. Ayrıca aşinalık ve tüketici etnosentrizminin 
ülke imajı ve hizmet kalitesi algısı üzerindeki etkileri 
ile hizmet kalitesi algısının tutumsal bağlılık üzerin-
deki etkisi de ölçülecektir. Araştırmanın ikinci aşa-
masında yapılacak derinlemesine görüşmelerle bu 
algılara sebep olan etkenlerin de ortaya çıkarılması 
hedeflenmektedir. Böylelikle çalışma sonucunda 
yabancı tüketicilerin gözünde Türkiye’nin nasıl bir 
imaja sahip olduğu, bu imajın hizmet kalitesi beklen-
tilerine ve sonuç olarak tutumsal bağlılığa nasıl etki 
ettiği ile yabancı tüketicilerin bu algılarının altında-
ki nedenler de açığa çıkarılmış olacaktır. Araştırma 
sonuçları hem literatürde hizmet işletmelerinde ülke 
imajı etkisi alanındaki boşluğu dolduracak, hem de 
uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren firmalarımı-
za strateji belirlemelerinde ışık tutacaktır.

Literatür Analizi
Tüketiciler, ürünleri değerlendirmede ve satın alma 
tercihlerini ortaya koymada, ürüne ilişkin pek çok 
içsel ve dışsal özellikten faydalanırlar. Bu bağlamda, 
ürünün fiyatı ve markasının, tüketiciler tarafından 
ürünün kalitesinin bir göstergesi olarak algılandığı-
na dair bulgular bulunmaktadır (Samiee, 1994). Fi-
yat ve markaya ek olarak, özellikle yabancı ürünlerin 
değerlendirilmesinde ürünün ülke imajının bilinme-
sinin de etkili olduğu ifade edilmektedir (Chao ve 
Rajendran, 1993). 1960’lı yıllardan bu yana yapıl-
mış pek çok çalışmada özellikle içsel bilginin eksik 
olduğu durumlarda, tüketicilerin ürün ve markala-
rı değerlendirirken dışsal bir bilgi olan menşe ülke 
bilgisine başvurdukları tespit edilmiştir (Bilkey ve 
Nes, 1982; Ozsomer ve Cavusgil, 1991; Peterson ve 
Jolibert, 1995; Paswan ve Sharma, 2004, vb.). Tüketi-
ciler, menşe ülkenin genel durumu, ekonomisi, kül-
türü gibi özelliklerden edindikleri imajlara ve ülkeye 
yönelik çeşitli inanç ve algılarına dayanarak o ülke-
nin mal ve hizmetleri ile markaları hakkında çıkarım 
yapabilmektedir.

Pazarlama literatüründe menşe ülkenin tüketici dav-
ranışını nasıl etkilediğine yönelik yapılan çalışmalar 
genelde somut ürünlere yani mallara odaklanmıştır 
(Al-Sulaiti ve Baker, 1998). Hizmetlerde menşe ülke 
etkisini araştıran çalışmalar ise oldukça azdır. Yapılan 
çalışmalar somut ürünlerde olduğu gibi hizmet tüke-
ticileri için de menşe ülke etkisinin anlamlı olduğu-
nu göstermektedir (Ofir ve Lehman, 1986; Kraft ve 
Chung, 1992; Lascu ve Giese, 1995; Harrison-Walker, 
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1995; Bruning, 1997, vb.), ancak yine de bu alan ge-
lişmeye çok açık bir alan olarak ifade edilebilir. Ben-
zer şekilde Türk menşeli malların yabancılar tarafın-
dan nasıl algılandığına yönelik yapılan çalışmalara 
az da olsa rastlanmasına rağmen yurtdışında kendi-
ne yer edinmeye çalışan Türk hizmet işletmeleri için 
menşe ülke etkisini ölçen bir çalışma şu ana kadar 
yapılmamıştır.

Tasarım ve Yöntem 
Uygulamalı bir araştırma olan bu çalışma nedensel 
araştırma tasarımına sahiptir. Çalışmanın ana ve alt 
problemleri aşağıdaki gibidir:

•	 Yabancı pazarlarda Türk menşeili hizmet marka-
larının algılanmasında menşe ülke imajı nasıl bir 

rol oynamaktadır? Menşe ülke imajı algılanan 
hizmet kalitesine nasıl etki etmektedir?

- Tüketicilerin menşe ülkeye aşinalığı ülke ima-
jını ve algılanan hizmet kalitesini nasıl etki-
lemektedir?

- Tüketici etnosentrizmi ülke imajını ve algıla-
nan hizmet kalitesini nasıl etkilemektedir?

- Algılanan hizmet kalitesi tüketicilerin tutum-
sal bağlılığını nasıl etkilemektedir?

- Demografik özelliklere göre bu değişkenler 
nasıl bir farklılık göstermektedir?

 Araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir:

 

 

 

 

Aşinalık 

Etnosentrizm 

Ülke imajı 

Algılanan 

hizmet kalitesi 

Tutumsal 

bağlılık 

Araştırmanın veri toplama aşamasında nitel ve nicel 
yöntemler bir arada kullanılarak karma araştırma 
yaklaşımı benimsenecek ve çeşitlemeye (triangula-
tion) gidilecektir.       Araştırmanın ilk aşamasında 
anket uygulanacaktır. Araştırmanın evreni Londra 
Kahve Dünyası müşterileridir. Bu doğrultuda, amaç-
lı örnekleme türlerinden iki aşamalı kota örneklemi 
kullanılacaktır. Kotaların oluşturulmasında şirketin 
tutmuş olduğu günlük müşteri sayısı verileri esas alı-
nacaktır. Londra Kahve Dünyası’nın haftalık müşteri 
sayısı ortalama 2500 olup İngiltere’de konaklanan bir 
hafta içerisinde bu sayının %10’una anket uygulan-
ması planlanmaktadır. Örneklem, müşterilerin yaş 
ve cinsiyet dağılımına göre oluşturulacak ve toplam 
(tahmini) 250 kişiye anket yapılacaktır.  Araştırma-
nın ikinci aşamasında ise tüketicilerin algılarının 
ardındaki nedenleri ortaya çıkarmak amacıyla derin-
lemesine görüşmeler yapılacaktır. Derinlemesine gö-
rüşmelere katılacak olan bireyler amaçlı örnekleme 
türlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi 
kullanılarak seçilecektir. 

Nicel veriler yapısal eşitlik modeli kullanılarak analiz 
edilecek ve değişkenler arası ilişkiler ortaya çıkartı-
lacaktır. Nitel verilerin analizinde ise betimsel analiz 
tekniğinden faydalanılacaktır.  

Bulgular: Elde edilecek verilerin analizi ile beklenen 
sonuçlar aşağıdaki gibidir:

•	Aşinalık ülke imajıyla pozitif olarak ilişkilidir.

•	 Etnosentrizm ülke imajıyla negatif olarak ilişki-
lidir.

•	Ülke imajı algılanan hizmet kalitesiyle pozitif 
olarak ilişkilidir.

•	Algılanan hizmet kalitesi tutumsal bağlılıkla po-
zitif olarak ilişkilidir.

•	Aşinalık doğrudan ve dolaylı olarak algılanan 
hizmet kalitesini etkilemektedir.
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•	 Etnosentrizm doğrudan ve dolaylı olarak algıla-
nan hizmet kalitesini etkilemektedir.

•	Aşinalık ve etnosentrizm karşılıklı olarak birbiri-
ni etkilemektedir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar: Daha önce yapılan ça-
lışmalardan farklı olarak bu tez kapsamında ilk defa 
Türkiye’den hizmet markalarına yönelik bir çalışma 
yapılacaktır. Gelişmiş ülkelere ait hizmet markaları-
nın başarılı bir biçimde uluslararasılaştığını görürken 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin hizmet marka-

larının uluslararası arenada nasıl algılandığını ve bu 
algıda kişilerin sahip olduğu Türkiye imajının etkisini 
görmek önemli bir katkı olacaktır. Şu ana kadar kul-
lanılan nicel yöntemlerin aksine çalışmada algıların 
nedenlerini öğrenmeye yönelik olarak derinlemesine 
görüşme gibi nitel yöntemlerin de kullanılacak ol-
ması araştırma sonuçlarını daha doğru biçimde yo-
rumlamayı sağlayarak çalışmayı zenginleştirecektir. 
Çalışma tek bir ülkede ve tek bir hizmet markasıyla 
yapılacağından gelecek çalışmalarda çeşitlendirilmesi 
önerilmektedir.    
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Giriş ve Çalışmanın Amacı 
Teknoloji kullanım olanaklarının artışına paralel ola-
rak, online alışveriş sitelerinde sergilenen davranışlar, 
alıcı-satıcı ve alıcı-alıcı arasındaki ilişkiler ve etkile-
şimler tüketici araştırmacıları tarafından incelenmesi 
gereken önemli araştırma konuları haline gelmiştir. 
Günümüzde birçok Türk online alışveriş sitesi kul-
lanıcılara ürünler hakkında yorum yapabilecekleri 
platformlar sunmaktadır. Online alışveriş sitelerinde 
yer alan kullanıcı yorumları ürün özelliklerinin tartı-
şılmasının ötesinde, kullanıcıların ürünlerle yaşamış 
oldukları tecrübeleri birbirleriyle etkileşim kurarak 
paylaşmalarına olanak tanımaktadır. Bu tür etkile-
şimlerin incelenmesi tüketici araştırmacılarına eşsiz 
fırsatlar sunabilecek niteliktedir. Bu çalışmada cep 
telefonu kullanıcılarının tecrübelerine yönelik yo-
rumları nitel bir araştırma yöntemi olan netnografi 
yöntemi benimsenerek incelemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada tüketicilerin tecrübelerini paylaşmala-
rında online alışveriş sitelerindeki yorum platform-
larını ne şekilde kullandıklarına odaklanılmıştır. Bu 
doğrultuda çalışmada şu iki araştırma sorusundan 
yola çıkılmıştır: (1) Online alışveriş sitelerinin tüke-

ticilerin cep telefonu kullanım tecrübelerini paylaş-
malarındaki rolü nedir? (2) Tüketiciler yaşadıkları 
tecrübeleri birbirleriyle paylaşırken online alışveriş 
sitelerini hangi amaçlarla kullanmaktadırlar?

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal 
Çerçeve) 
Tüketici tecrübesi bir işletmenin sunmuş olduğu; 
müşteri hizmetleri kalitesi, reklam, ambalajlama, kul-
lanım kolaylığı ve güvenilirlik gibi ürün ve hizmet-
lere ilişkin birçok konuyu kapsamaktadır (Meyer ve 
Schwager, 2007). Geleneksel anlamda tüketici tecrü-
besinin doğasını araştırmaya yönelik yapılan öncül 
çalışmalar (Hirshman ve Holbrook, 1982; Unger ve 
Kernan, 1983; Mano ve Oliver, 1993) tüketicilerin 
belirli ürün ve hizmetler hakkındaki tutumlarını ya-
şadıkları tecrübeleri hikayeleştirerek birbirlerine ve 
işletmelere aktardıklarını ortaya koymuştur.

Literatürde yer alan birçok araştırma (Zhu ve 
Zhang, 2010; Park, Lee ve Han, 2007; Ye, Law ve Gu; 
2009; Chevelier ve Mayzlin, 2006) online tüketici 
yorumlarının satın alma davranışı ya da belirli bir 
ürün kategorisine yönelik tutumlar üzerinde etkisi 
olduğunu ortaya koymuştur. Chen ve Xie (2005) iş-
letmelerin pazarlama iletişim stratejilerini tüketici 
yorumlarından yola çıkarak uyarlamaları gerektiği-
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ni ortaya koyan bir model geliştirmiş, Lee, Park ve 
Han, (2008) olumsuz online tüketici yorumlarının 
işletme yöneticilerine neyi yanlış yaptıklarını gös-
terecek düzeyde önemli olduğu sonucuna varmış-
lardır. Hu ve Liu (2004) ve Somprasertsri ve Lalit-
rojwong (2010) fikir madenciliği ve içerik analizi 
aracılığıyla tüketici yorumlarına yansıyan olguları 
incelemişler ve bu yorumların pazarlama stratejile-
rini gözden geçirmede ve yeni stratejiler geliştirme-
deki önemini vurgulamışlardır.

Ağızdan ağıza iletişimin bir formu olarak online tü-
ketici değerlendirmeleri genellikle yorum yazanların 
ticari kaygı gütmedikleri algısına dayanmaktadır 
(Wilson and Sherrell 1993). Online yorumlar müşteri 
gözünden ürün değerlendirmesi sunmakla birlikte, 
müşterilerin ürün/marka tutumları ve alım davra-
nışları üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Hatta bu etki 
satıcının sunduğu bilgilerden daha güçlüdür. Çünkü 
tüketiciler yorumlayanların ürünü veya markayı tav-
siye etmekte maddi çıkarlarının olmadığını düşün-
mekte, onların yaptıkları değerlendirmeleri daha gü-
venilir bulmaktadırlar (Willemsen ve diğerleri, 2011). 

Tasarım ve Yöntem 
Bu çalışmada tüketicilerin cep telefonu kullanım tec-
rübelerine yönelik yorumlar bir nitel araştırma yönte-
mi olan netnografi yöntemi benimsenerek değerlen-
dirilmiştir. Kozinets (2002) netnografiyi, bilgisayar 
aracılı iletişimler vasıtasıyla oluşan kültür ve toplu-
luklar üzerine çalışmayı olanaklı kılan ve etnografik 
araştırma tekniklerini içeren yeni bir nitel metodoloji 
olarak tanımlamaktadır (s.62). Araştırma yöntemi 
olarak netnografinin tercih edilmesindeki en önem-
li etkenler, yöntemin öncüsü olan Kozinets (2006)’in 
tabiriyle bu yöntemin araştırmacılara “görünmezlik 
elbisesi” giymeye olanak tanıması ve kullanıcıların et-
kileşimlerini onları rahatsız etmeden inceleme fırsatı 
vermesi olarak ifade edilebilir (s.286). Bununla bir-
likte netnografinin etnografik çalışmalara göre daha 
az zaman alan bir yöntem olması ve araştırma esna-
sında yazılı dökümanlara geri dönmenin daha kolay 
olması ,yöntemin tercih edilmesinde etkili olan diğer 
etmenler arasında sayılabilir. Bu doğrultuda, araştır-
macılar çalışmayı teorik bir çerçeveye oturtmadan 
önce seçilen alışveriş sitelerinde (hepsiburada.com, 

teknosa.com, n11.com) katılımsız gözlemci olarak 
yer almış ve tüketicilerin tecrübelerini yansıtan de-
ğerlendirmeleri 4 ay boyunca (Eylül – 2014/Ocak – 
2015) takip etmişlerdir. Gözlem yapılacak alışveriş 
sitelerinin tercih edilmesinde şu kriterler dikkate 
alınmıştır: (1) Yapılan yorumların sayısı ve niteliği, 
(2) yorum platformunun kullanıcıların etkileşimde 
bulunmasına olanak tanıması (3) Olumlu yorumla-
rın yanı sıra olumsuz yorumlara da yer verilmesi. Bu 
doğrultuda elde edilen yaklaşık 2500 yorum okuna-
rak arşivlenmiştir. Bu yorumlardan tüketici tecrübe-
lerini içeren ve araştırma sorusuyla alakalı olan 337 
yorum ayıklanmıştır. Yorumların incelenmesinde ve 
kodlanmasında sürekli karşılaştırma analizi yöntemi 
(Glaser ve Strauss, 1967) benimsenmiştir. Bu doğrul-
tuda yorumlar özel hususlar içeren tüketici yorum-
larından genel çıkarımlar yapmaya olanak tanıyacak 
yorumlara doğru, defalarca okunarak kategorize edil-
miş ve analiz süresince gerekli uyarlamalar yapılmış-
tır. Yorumların okunması ve kodlanması yazarların 
ikisi tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmiş, arşivlenen 
veriler ve yapılan kodlamalar diğer yazar tarafından 
denetlenerek gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırma sonucunda, online yorum platformları-
nın kullanım amacı ve online yorum platformlarının 
tüketicilerin tecrübelerini paylaşmalarındaki rolü 
bağlamında altı kategoriye ulaşılmıştır. Bunlardan 
ilki yardımlaşma ve bilgi paylaşımı olarak isimlen-
dirilmiştir. Bu başlık altında tüketicilerin potansiyel 
alıcılara bilgi verme ve sorulan sorulara cevap verme 
güdüsüyle hareket ettikleri gözlemlenmiştir. Kate-
gorilerden bir diğeri gösteriş yapma olarak isimlen-
dirilmiştir. Smith (2013) cep telefonuna sahipliğini, 
tüketiciler arasında rekabet ve gösteriş yapma aracı 
olarak görüldüğü sonucuna varmıştır. Bu bulguya 
paralel olarak, gösterişçi tüketime yönelik ifadelerin 
alışveriş sitelerinde yer alan yorumlara da yansıdığı 
görülmüştür. Bir diğer kategori öneri ve tavsiyede 
bulunma olarak isimlendirilmiştir. Bu kategoride yer 
alan yorumlardan, tüketicilerin öneride bulunmaya 
yönelik ifadeleri birbirleriyle olan etkileşimlerinde 
sıklıkla kullandıkları görülmüştür. Oluşturulan ka-
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tegorilerden dördüncüsü, şikâyette bulunma ve övgü 
olarak belirlenmiştir. Tüketici yorumlarının içeriği 
tüketicilerin beklentilerine göre değişmektedir (Tsao 
ve diğerleri, 2015). Beklentileri karşılanan tüketicile-
rin ürünü/markayı öven, beklentileri karşılanmayan 
tüketicilerin ise ürün/marka hakkında şikâyet içeren 
yorumlar yazdıkları görülmüştür. Beşinci kategori, 
karşılaştırma yapma olarak isimlendirilmiştir. Tüke-
ticilerin marka tecrübeleri arttıkça markaları özellik-
lerine göre kategorize etme becerileri de artmaktadır 
(Weinberg, 2001). Bu durum markalar arasında kar-
şılaştırma yapmaya da olanak tanımaktadır. Tüketi-
cilerin yorumlarında marka ve modelleri karşılaştır-
maları sıklıkla gözlemlenmiştir. Kategorilerden bir 
diğeri fiziksel temas olarak isimlendirilmiştir. Suh ve 
Chang (2011), bir ürünle kurulan fiziksel temasın tü-
keticinin ürünle yaşadığı tecrübeyi etkilediğini vur-
gulamaktadır. Yapılan yorumlar tüketicilerin tecrü-
belerini paylaşırken fiziksel teması önemsediklerini 
göstermiştir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Araştırma kapsamında incelenen yorumların bazen 
diğer yorum ve yorumlara cevap niteliğinde olması, 
yorum platformlarının kullanıcılar arasında etkileşim 
kurmaya olanak tanıdığını göstermiştir. Bu durum 
alışveriş sitelerinde yapılan yorumların netnografi 
yöntemiyle incelenebileceğine işaret etmektedir. Hiç 
kuşkusuz araştırmanın en özgün çıktısının kullanıcı 
yorumlarının netnografik bir yöntemle incelenebile-
ceği noktasında olduğu söylenebilir. 

Yapılan literatür taramasında tüketici tecrübesini in-
celeyen çalışmaların genellikle nicel yöntemlerle ger-
çekleştirildiği görülmüştür. Tüketicilerin birbirleri ile 
olan etkileşimlerini incelemeye yönelik bu araştırma-
ların nitel yöntemlerle yapılması ya da desteklenmesi 
daha sağlıklı sonuçlar üretebilecektir. Bu çalışmada 
tüketicilerin online alışveriş sitelerinde cep telefonu 
kullanım tecrübelerini içeren yorumlara odaklanıl-
mıştır. Tüketici tecrübesini incelemeye yönelik net-
nografi yöntemi farklı online topluluklarda farklı 
ürün ve marka grupları üzerine de uygulanmalıdır. 
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Anahtar Kelimler: Negatif Ağızdan Ağıza Pazarlama, 
Hizmet Hataları, Telafi, İnternet Alışverişi 

Giriş ve Amaç 
İnternet alışverişinde hizmet hataları, müşteri algıı-
sında yaratabileceği olumsuz etkiler bakımından çok 
büyük önem teşkil etmektedirler. Tüketici tarafından 
bakıldığında, hizmet hataları para, zaman kaybı gibi 
ekonomik; itibar zedelenmesi ve hayalkırıklığı gibi 
sosyo-psikolojik kayıplara yol açabilmektedir (Ba-
gozzi, 1975; Smith vd., 1999). Bu çalışmanın amacı 
internet hizmet hatalarında prosedürel, etkileşimsel 
ve dağılımsal telafi yöntemlerinin negatif ağızdan 
ağıza pazarlama davranışına etkisini araştırmaktır. 
Hizmet telafisinde adil, iyi tasarlanmış ve hızlı işleyen 
politikalar ve prosedürlerin izlenmesi (Blodgett vd., 
1997; Patterson vd., 2006) prosedürel boyutu oluştu-
rurken; tüketicilerin bu telafiler esnasında karşılaş-
tıkları tavır ve davranışlar da (çalışanların kibarlık, 
empati, dürüstlük düzeyleri gibi) etkileşimli boyutu 
oluşturmaktadır (Blodgett vd., 1997; Patterson vd., 
2006; Wang vd., 2010). Dağılımsal adalet ise hizmet 
sağlayıcının, hatanın yol açtığı zararları karşılamak 
için tüketiciye sağladığı indirim, geri ödeme, deği-
şim, hediye çekleri gibi maddi telafi araçlarının adil-
liği anlamına gelmektedir (Blodgett vd., 1997; Smith 
vd., 1999; Maxham III ve Netemeyer, 2002; Hess vd., 
2003). 

Literatür Analizi
Literatürde hizmet hata telafisi ( Smith vd., 1999; 
McCollough vd., 2000; Levesque ve McDougall, 2000; 
Ruyter ve Wetzels, 2000; Holloway ve Betty, 2003; 
Maxham III ve Netemeyer, 2002) ve internet hizmet 
hata telafisi (Harris vd., 2000; Holloway ve Betty, 2003; 
Wang vd., 2011; Lin vd., 2011; Kuo ve Wu, 2012) de-
ğişik açılardan ele alınmıştır. Hizmet hataları, Adalet 
Teorisi (Blodgett vd., 1997; Smith vd., 1999; Ruyter 
ve Wetzels, 2000; Ok vd., 2005; Patterson vd., 2006; 
Kuo ve Wu, 2012), Eşitlik Teorisi (Adams, 1965) ve 
Sosyal Değişim Teorisi (Homans, 1958) gibi teorilerle 
ilşkilendirilmiştir.

Hizmet ve şikayet literatüründe, telafide dağılımsal 
adalet ve etkileri (Blodgett vd., 1997;Ok vd., 2005; 
Kuo ve Wu, 2012); prosedürel adalet ve bu boyutun 
müşteri tatminine yaptığı etkiler (Blodgett vd.,1997; 
Ok vd., 2005; Kuo ve Wu, 2012); müşteriye karşı ser-
gilenen davranışlar (Folkes, 1984; Clemmer, 1993; 
Parasuraman vd., 1985; Blodgett vd., 1997; Smith  vd.,  
1999; Wang vd., 2010; Kuo ve Wu; 2012) ve bu etki-
leşimsel boyutun müşteri davranışları üzerine etkileri 
(Blodgett vd, 1997; Ok vd., 2005) akademisyenler ta-
rafından çalışılmış konulardır. 

Hizmet hataları ve telafi internet alışverişi kapsamın-
da değişik açılardan yazarlar tarafından ele alınmıştır 
(Holloway ve Betty, 2003; Wang vd., 2011; Lin vd., 
2011; Kuo ve Wu, 2012). Kuo and Wu (2012)’nun 
yaptığı çalışma prosedürel, etkileşimsel ve dağılımsal 
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telafi boyutlarının telafi sonrası genel tatmin düzeyi-
ne yaptıkları olumlu etkileri ortaya çıkarmıştır. Lin 
vd. (2011) ise internet alışverişinde meydana gelen 
geç teslimat hatası durumunda sadece etkileşimsel 
telafi boyutunun negatif ağızdan ağıza pazarlama eği-
limine olumlu yönde etki yaptığını göstermiştir. Bu 
tartışmaların ışığında, bu çalışmada internet alışveri-
şinde sipariş kalite hatası durumundaki prosedürel ve 
etkileşimsel telafi boyutlarının değişik seviyelerinin 
ve dağılımsal telafi boyutunun değişik tiplerinin (geri 
ödeme/ değişim) negatif ağızdan ağıza pazarlamaya 
yaptığı etki araştırılmaktadır. 

Tasarım ve Yöntem
Uygulamalı bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışma-
da nedensel ilişki analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın araştırma problemleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:  

•	 İnternet alışverişinde, negatif ağızdan ağıza paa-
zarlama eğilimi sağlanan farklı düzeydeki etkile-
şimsel, prosedürel ve dağılımsal telafi boyutları-
na göre değişmekte midir?

•	 Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğiliminde sağ-
lanan farklı telafi boyutlarının farklı düzeyleri 
arasında herhangi bir etkileşim var mıdır?

Bu araştırma problemleri ve tartışmalar kapsamında, 
hipotezler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

H1: Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi düşük 
prosedürel telafi sağlanan grupta, yüksek 
prosedürel olan gruba göre daha yüksektir. 

H2: Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi düşük 
etkileşimli telafi sağlanan grupta, yüksek 
etkileşimli olan gruba göre daha yüksektir. 

H3: Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi ürün 
değişimi yapılan grupta, geri ödeme yapılan 
gruba göre daha yüksektir.

H4: Etkileşimsel ve prosedürel telafi boyutları ara-
sında negatif ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi 
açısından bir etkileşim vardır. 

H5: Etkileşimsel ve dağılımsal telafi boyutları ara-
sında negatif ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi 
açısından bir etkileşim vardır. 

H6: Prosedürel ve dağılımsal telafi boyutları ara-
sında negatif ağızdan ağıza pazarlamaya etkisi 
açısından bir etkileşim vardır. 

Senaryo tabanlı 2x2x2 gruplar arası faktöryel de-
ney tasarımı yönteminin izlendiği bu çalışmada, 
örneklem olarak özel bir üniversitenin İşletme 
Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 248 lisans ve 
lisansüstü öğrenci (doktora ve yüksek lisans) rastlans-
tısal olarak 8 deneysel gruptan birine (her grupta 31 
kişi olacak şekilde) atanmıştır. % 54, 8 ‘ini kadınların 
oluşturduğu örneklemin yaş aralığı 19-46’dır. 

Öncül test olarak, geçerlilik ve gerçekliği sağlayae-
bilmek adına, manipülasyon testleri yapılmış ve tek 
yönlü varyans analizi yardımı ile senaryolarda oluş-
turulan farklı seviyeler arası anlamlı farklılıklar bu-
lunmuştur. Ana testlerinde ise tek yönü ve iki yönlü 
varyans analizleri yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi, düşük 
prosedürel telafi sağlanan grupta, yüksek prosedürel 
olan gruba göre daha yüksektir (p<0.05 düzeyinde, 

x yp=5.02, x dp= 6.19, F1, 246= 39.269, p= 0.000). H1 
hipotezi kabul edilmiştir.

Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi, düşük 
etkileşimli telafi sağlanan grupta, yüksek etkileşimli 

olan gruba göre daha yüksektir(p<0.05 düzeyinde, x

yp=5.40, x dp=5.80, F1, 246= 3.983, p= 0.047). H2 hipo-
tezi kabul edilmiştir.

Negatif ağızdan ağıza pazarlama eğilimi, değişim 
yapılan grupta, geri ödeme yapılan gruba göre daha 
yüksektir şeklindeki H3 hipotezi ise reddedilmiştir 
(p<0.05 düzeyinde F1, 246= 2.394, p=0.123 ).

İki yönlü analiz sonuçlarına göre, negatif ağızdan 
ağıza pazarlamaya etkisi açısından, etkileşimsel ve 
prosedürel (F1, 240= 1.532, p= 0.217), prosedürel ve da-
ğılımsal (F1, 240= 0.000, p= 0.983), ve etkileşimsel ve 
dağılımsal (F1, 240= 0.793, p= 0.374) telafilerin boyut 
ve çeşitleri arasında bir etkileşim etkisi çıkmamıştır. 
Örnek vermek gerekirse, tüketiciler internet alışveriı-
şinde sipariş kalitesine dair problem yaşadığı zaman, 
firma tarafından hızlı iade işlemi sağlandığı durum-
larda,  çalışanların kibar olması ya da daha az ilgili ve 
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daha az kibar olması arasında negatif ağızdan ağıza 
pazarlama açısından fark çıkmamaktadır. Bu durum-
da, H4, H5 ve H6 hipotezleri reddedilmiştir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Negatif ağızdan ağıza pazarlama oldukça etkili olan 
ve firmalara karşı algıyı olumsuz yönde değiştirebi -
len bir oluşumdur. Hata durumunda, firmalar telafi 
sürecinde bazı noktalara dikkat ederek bu olumsuz 
etkiyi azaltabilirler. Bu çalışma, Lin vd. (2011) ça-
lışmasından farklı olarak, hem etkileşimsel hem de 
prosedürel telafi boyutlarının negatif ağızdan ağıza 
pazarlama üzerinde etkisi olduğunu ortaya çıkarmış-

tır. İnternet alışverişinde, tüketicilerin ağızdan ağıza 
negatif pazarlama eğilimi iade ve şikâyet mekanizp-
malarındaki prosedürel faaliyetlerin hızlı işletilme-
si ile azaltılabilir. Bununla birlikte, iade ve şikâyet 
süreçlerinde çalışan personelin kibar ve anlayışlı olr-
ması negatif ağızdan ağıza eğilimini azaltıcı yönde 
etki yapmaktadır. Beklenilenin aksine, sipariş kalite 
hatalarında telafi olarak tam geri ödeme yapmak ile 
ürün değişimi yapmak arasında tüketiciler açısından 
negatif yayılım açısından fark çıkmamıştır. İlerideki 
çalışmalarda, fiyat, marka bağlılığı gibi başka değişb-
kenler de dâhil edilerek deneysel tasarım dışındaki 
yöntemler izlenerek çalışmalar yapılabilir.
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Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Bilişsel Çelişki, 
İçtepisel Satın Alma, Hizmet Kalitesi

Giriş 
İnternetten alışveriş trendinin artmasıyla birlikte 
markaların tutundurma faaliyetlerinde olduğu kadar 
tüketicilerin alışkanlıklarında ve satın alma davranış-
larında da değişikliler meydana gelmiştir. Online alış-
verişler, özellikle özel alışveriş sitelerinden yapılıyorl-
sa satın alma öncesinde, sonrasında veya satın alma 
sürecinde bireylerin kararlarıyla ilgili çelişki yaşama 
olasılığı yüksektir. Çünkü bu sitelerde sergilenen 
ürünler belirli zaman aralıkları içerisinde tüketicilere 
sunulduğundan, tüketiciler zaman baskısı altında iç-
tepisel satın alma gerçekleştirebilmektedirler. Bunun 
yanı sıra, internetten alışverişlerde normalde de ya-
şanan; seçilen ürünün görseldeki gibi olup olmadığı, 
doğru ürünün gelip gelmeyeceği, belirtilen zamanda 
eline ulaşıp ulaşamayacağı gibi konularda da tüketi-
ciler bir takım çelişkileri özel alışveriş sitelerinde de 
yaşayabilmektedirler. Bu noktada, tüketicilerin web 
sitesi kalite algıları ve siteye karşı geliştirdikleri gü -
ven, satın alma sonrası bilişsel çelişkiyi daha az ya -
şamalarını sağlayabilir. Çelişkiyi az yaşayan tüketiciğ-
lerin söz konusu web sitesini tekrar ziyaret edebilme 
ihtimallerinin artabileceğini de beklemek mümkün-
dür. Bu çalışmanın amacı, online alışverişlerde özel 
alışveriş sitelerine yönelik algılanan web sitesi kalitesi 
ile bilişsel çelişki, içtepisel online satın alma ve tekrar 
satın alma niyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Literatür Analizi
İnternetin kullanım oranının hızla artması ve 
hayatın neredeyse her alanına girmesi birer tüketici 
olarak bireylerin yaşam tarzının yanında alışveriş 
alışkanlıklarının da zamanla değişmesine sebep olş-
maktadır. Online alışverişin birçok artı ve eksisi 
olmasına rağmen, kolaylık sağlaması, zaman tasar-
rufu sağlaması, düşük fiyat avantajı sunması tüke-
ticilerin alışverişlerini internetten yapmalarının en 
büyük sebeplerindendir (Shaffey ve Smith, 2008: 
416). Günümüzde internetten alışveriş modellerine 
de yenileri eklenmeye başlanmıştır. Dünya genelin-
de ve Türkiye’de de yaygınlaşan özel alışveriş siteleri 
bireylerin internetten alışverişe olan ilgilerini arttırl-
maya başlamıştır. Bu sitelerden yapılan alışverişler 
ve sonrasında gerçekleştirilen yeniden satın alma 
davranışında birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. 
Yapılacak çalışmada da içtepisel satın alma, bilişsel 
çelişki ve web sitesinin hizmet kalitesi bu doğrultuda 
incelenecek faktörler arasında yer almaktadır.

İçtepisel satın alma, daha çok gereksinim olmayan faa-
kat satın almaya karşı konulmaz bir dürtüyle gerçek-
leştirilebilen satın almalardır (Rook, 1987). İçtepisel 
satın alma, satın alma öncesi belirli bir ürün ya da 
kategoriye ilişkin satın alma niyeti içermeyen anlık ve 
hızlı bir satın almadır (Beatty ve Ferrell,1998).

İnternetten alışverişlerde rekabet edebilmenin en iyi 
yollarından birisi web sitesinin hizmet kalitesidir. Bu 
noktada, alışveriş siteleri, müşterilerini hizmet kalite-
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leri ile öne çıkarak memnun etmeye çalışmaktadırlar. 
Parasuraman vd. (2005) online hizmet kalitesini “bir 
web sitesinin ürün ve hizmetlerin etkin ve verimli bir 
şekilde satın alınması ve teslimatının gerçekleştirile-
bilmesini ne ölçüde kolaylaştırdığı” olarak tanımlan-
maktadır.

Bir bireyin sahip olduğu bir inanç, bilgi ya da tutu-
munun yine o kişinin bir başka inanç, bilgi ya da tu-
tumu ile ters düşmesi halinde, bu iki inanç, bilgi ya 

da tutum arasında bilişsel çelişki vardır (Kağıtçıba-
şı, 2013:170). Tüketiciler, bilişsel çelişki yaşamaktan 
hem fiziksel hem de online ortamlarda kaçınmaktat-
dırlar.

Tasarım ve Yöntem
Araştırmanın yönteminde tanımlayıcı araştırma mo-
deli uygulanmıştır. Araştırmanın modeli aşağıdaki 
gibidir:

  Algılanan Web 

Sitesi Hizmet 

Kalitesi 

Online Bilişsel 

Çelişki 

Tekrar Satın 

Alma Niyeti 

Online İçtepisel 
Satın Alma 

Araştırmanın hipotezleri ise:

H1: Algılanan web sitesi hizmet kalitesi online biliş-
sel çelişkiyi etkilemektedir.

H2: Algılanan web sitesi hizmet kalitesi içtepisel on-
line satın alma eğilimini etkilemektedir 

H3: Online bilişsel çelişki tekrar satın alma niyetini 
etkilemektedir.

H4: Online içtepisel satın alma eğilimi online bilişsel 
çelişkiyi etkilemektedir.

Araştırmanın ana kütlesi son 6 ay içinde, özel alış-
veriş sitelerinden en az bir ürün almış, 18 yaş üze-
rindeki tüm kullanıcılardır. Özel alışveriş sitelerinde, 
bireylerin diğer alışveriş sitelerindeki alışveriş dene-
yimlerine oranla daha hızlı karar verme eğilimi gös-
terdikleri için bilişsel çelişkinin daha yüksek olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle araştırma özel alışveriş 
siteleri ile sınırlandırılmıştır.

Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yöntemle-
rinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araş-
tırmada veri toplama yöntemi olarak online anket 
tekniği kullanılacaktır. Online anketler veri toplama 

açısından zaman ve düşük maliyet opsiyonu vermek-
tedir. Taylor (2000) yeni teknolojinin online anketlere 
daha görsel, esnek ve etkileşimli özellikler de kattığını 
belirtmiştir.

Ankette web sitesi hizmet kalitesi ile ilgili sorularda 
genel hizmet kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Wolfinbar-
ger and Gilly (2003); Lee and Lin (2005)’den adap-
te edilen ölçek,  Lien, Wen ve Wu tarafından (2010) 
geliştirilmiştir ve tek boyutlu olup 10 değişkenden 
oluşmaktadır. Anket formunda bilişsel çelişki ile il-
gili sorular Koller ve Salzberger’in (2007) geliştirmiş 
olduğu ölçekten uyarlanarak oluşturulmuştur ve 8 
değişkenden meydana gelmektedir. İçtepisel satın 
alma eğilimini ölçmek için ise Rook ve Fisher (1995: 
308) tarafından geliştirilmiş olan 9 değişkenli ölçeka-
ten yararlanılmıştır. Yeniden satın alma niyeti ölçeği 
ise Tsai ve Huang (2006) tarafından kullanılmış olan 
ölçekten uyarlanmıştır ve 4 değişkenden meydana 
gelmektedir.

Bulgular ve Tartışma
Araştırmada yer alan ilişkileri test edebilmek amacıy-
la iki aşamalı yapısal eşitlik modellemesinden fayda-
lanılacaktır (Anderson ve Gerbing, 1988). Öncelikle, 
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araştırma modelinde yer alan yapılar arası ilişkiler 
test edilmeden, tüm boyutların geçerlilik ve güve-
nilirliklerini test etmek amacıyla ölçüm modeline 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanacaktır. İkinci ba-
samakta ise yapısal model ile araştırma modeli kap-
samındaki hipotezler test edilecektir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışma sonuçlarının online perakendecilere, özelp-
likle de özel alışveriş sitelerine farklı açılardan katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. Özel alışveriş sitelerin-
den çoğunlukla içtepisel alışveriş yapan müşterilerin 

özellikle satın alma sonrası bilişsel çelişki yaşamaları 
kaçınılmazdır. Özel alışveriş sitelerinin hizmet kali-
telerini iyileştirmek suretiyle müşterilerinin yaşadığı 
çelişkiyi azaltabilecekleri ve dolayısıyla müşterilerin 
siteleri yeniden ziyaret etmelerini sağlayabilecekleri 
düşünülmektedir. Ayrıca literatürde bilişsel çelişki ile 
risk algısı, güven ve kalite unsurlarıyla ilgili çalışma-
lar mevcutken bilişsel çelişki ile yeniden satın alma, 
içtepisel satın alma ve hizmet kalitesi arasındaki iliş-
kiyi ortaya koymaya yönelik çalışmalara rastlanma-
mıştır. Çalışmanın literatüre de bu yönden bir katkı 
sağlayacağına inanılmaktadır.
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Özet
Sosyal medya kavramı günümüzde kullanıcılar için bir 
eğlence kaynağı olarak görülse de markalar için pazar-
lama politikalarının yeniden şekillenmesine sebebiyet 
veren yeni bir iletişim aracı olarak nitelendirilmektedir. 
Fakat pazarlama stratejilerinin şekillenmesi aşamasın-
da bazı markaların sosyal medyada oluşturulan tüke-
tici algısını ölçememesi ve/veya yanlış yorumlaması 
neticesinde pazarlama karmasının bazı unsurlarının 
başarısız bir sistematikle oluşturulmasına sebebiyet 
vermektedir. Bu çalışmada sosyal sermaye ve psikolo-
jik refah gibi faktörlerin sosyal medya pazarlamasına 
ilişkin güven algısına etkisini ölçmek amaçlanmıştır. 
Çalışmanın çıktıları hem akademik hem de profesyo-
nel uygulayıcılar için marka pazarlama stratejilerinin 
oluşturulmasında ve bütünleşik pazarlama iletişimi 
stratejilerinin şekillenmesinde kullanılmak üzere son 
derece önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Pazarlama Algısı, 
Sosyal Sermaye

Abstract
Social media is known as a source of entertainment 
for today’s users. Although the concept of social me-
dia for brands is considered as a new communication 
tool that leads to remodeling of marketing strategies. 
But some brands cannot measure consumer percepti-
ons created in the social media or misread them. As 
a result of this misinterpretation, some elements of 
the marketing mix are failed in the formation phase. 
The aim of this research is to measure the impact of fac-

tors such as social capital and psychological well-being 
on trust perception of social media marketing. Additi-
onally, the outputs of this research are important to be 
used in the formation of marketing strategies and in-
tegrated marketing communications of brands for both 
academicians and professionals.
 
Keywords: Social Media, Marketing Perception, 
Social Capital 

Sosyal Medya
Sosyal Medya Kavramı
Literatür çalışmalarında sosyal medya genellikle web 
2.0 teknolojisi ile birlikte anılmaktadır. Bunun sebe-
bi ise, web 2.0 teknolojisinin web.1.0 teknolojisi baz 
alınarak geliştirilen ve kullanıcıların aktif bir biçim-
de internet ortamında yer almalarını sağlayan yapı-
sıdır (Alexander, 2006). Ellison, Steinfield, ve Lampe 
(2007)’nin tanımına göre, sosyal medya bireylerin 
halka açık veya yarı açık, belirli kurallarla çevrelenmiş 
bir sisteme oturtulacak şekilde diğer kişiler ile bağ-
lantı kurdukları, kendi bağlantı listelerini oluşturabil-
dikleri ve bağlantıları tarafından yapılan paylaşımları 
izleyebildikleri internet tabanlı servisler bütünüdür. 
Sosyal medyayı eşsiz kılan özelliği ise amacın birey-
lerin yabancılarla tanışması değil, var olan bağlan-
tılarını izleyebilme ve onlarla düşüncelerini rahatça 
paylaşabilme olanağıdır (Ellison ve diğerleri, 2007). 
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Sosyal medya bireylerin yeni dönem sosyalleşme or-
tamı olarak nitelendirilmektedir. Lon Safko (2010) 
sosyal medyanın anlamının kullanıcılar tarafından 
oluşturulan konseptler tarafından belirlendiğine de-
ğinirken bir diğer bakış açısı ile ise Safko, sosyal med-
yayı hali hazırda bulunan müşterilere ve hedef grup-
lara ulaşmak için şirketlerin kullandıkları bir takım 
araçlar bütünü olarak tanımlamaktadır. Sosyal medya 
kavramı ve teknolojileri mal veya hizmet sunan şir-
ketlere güven oluşturacak şekilde, müşterilere ve he-
def gruplara ulaşma, iletişim ve ilişki kurma imkanı 
sağlamaktadır (Safko, 2010).

Sosyal Medya Türleri 
Kaplan ve Haenlein (2010) yaptıkları çalışmada sos-
yal medya ağlarını altı farklı gruba ayırarak incele-
mişlerdir. Fakat sosyal medyanın sınıflandırılmasın-
da sınırlar kesin olarak çizilemediğinden bir sosyal 
medya kanalının hangi türden olduğuna karar ver-

mek oldukça güçtür. Örneğin Shi, Rui ve Whinston 
2013 yılında yaptıkları çalışmada, Twitter’ın multi-
medya servisi ile sosyal ağların bir birleşimi olduğu-
nu öne sürmüşlerdir (Shi ve diğerleri, 2013). Bu ça-
lışmada Twitter, sosyal medya pazarlamasında ciddi 
yer tutması ve literatür araştırmalarında “Mikroblog” 
adı altında sınıflandırılması sebebi ile yedinci başlık 
olarak incelenecektir. Tablo 1’de Kaplan ve Haenlein 
(2010)’a göre medya/ içerik zenginliği ile kendini gös-
terme / prezantasyon olanağı açısından sosyal ağların 
sınıflandırılması yer almaktadır. 

Tablo 1’e göre medya zenginliği açısından bloglar ve 
işbirliği projeleri, çoğunlukla yazılı içerik sunduğu ve 
belirli bir konunun çevresinde paylaşım yapmaya ola-
nak tanıdığı için zayıf olarak değerlendirilmektedir.  
Orta seviyedeki sosyal ağlar ise yazılı içeriğin dışında, 
resim, video ve diğer içeriklerin paylaşımına olanak 
tanıdığı için medya paylaşımı açısından blog ve içerik 
sayfalarından daha zengindir. Sanal sosyal dünyalar 

Tablo 1. Medya/ İçerik Zenginliği ile Kendini Gösterme / Prezantasyon Olanağı Açısından Sosyal Ağların Sınıflandırılması

Kaynak: Kaplan, A.M., Haenlein Michael, 2010, “Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social 
Media” Business Horizons, Paris, 53(1), 59-68.
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ve sanal oyun dünyaları ise yüz yüze iletişimin bütün 
olanaklarını taklit etme imkanı tanıdığından medya 
zenginliği açısından yüksek konumdadır.

Diğer taraftan bloglar ve sosyal ağlar bireysel katılımı 
desteklediği, yazarın ön plana çıkmasını sağladığı ve 
günlük ya da belirli bir konu başlığı altında yoğunla-
şan paylaşımlara olanak sağladığından daha yüksek 
seviyede bireysel olarak kendini gösterme ve kendini 
ifade edebilme imkanı tanımaktadır. Sanal oyun dün-
yaları kişilere belirli kurallar çerçevesinde hareket 
etme zorunluluğu getirdiğinden kendini gösterme 
açısından sanal sosyal dünyalardan daha düşük se-
viyede yer almaktadır. İşbirliği projeleri ya da içerik 
sayfaları kitlelerin paylaşımlarıyla oluşturulduğun-

dan bireysel kendini gösterme açısından zayıf sosyal 
ağlar olarak nitelendirilmişlerdir.  

İşbirliği Projeleri: İşbirliği projeleri kullanıcıların or-
tak ve eşzamanlı olarak oluşturdukları platformları 
kapsamaktadır. “Wikiler” ve sosyal etiketleme siteleri 
olarak iki farklı türde karşımıza çıkmaktadırlar. İşbir-
liği projelerinin en iyi örneği olarak 230 farklı dilde 
yayınlanan “Wikipedia” ve sosyal etiketleme servisi 
“Delicious (Del.icio.us)” gösterilebilmektedir (Kap-
lan ve Haenlein, 2010). 

Bloglar: Blog kavramının ortaya çıkması bir süreç 
dahilinde oluşmuştur. “Weblog” sözcüğü ilk olarak 
1997 yılında kullanılmaya başlanmıştır. “Web” ve 
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“log” kelimelerinden oluşan bu yeni sözcük “ağ” içe-
risinde “günlük” tutmayı nitelemektedir. Daha son-
ra “Weblog” kelimesi “we blog” yani “blogluyoruz” 
olarak kullanılmaya başlanmış ve kullanıcılar artık 
kendilerini blog yazarı olarak adlandırmışlardır. Böy-
lece, internet üzerinde tutulan günlüklere “blog”, bu 
işi yapmaya “blogging”, bu işi yapanlara ise “blogger” 
denilmeye başlanmıştır (Zarella, 2010). 

İçerik Sayfaları: İçerik sayfaları kullanıcıların birbirle-
ri arasında farklı medya türlerini paylaşabildikleri bir 
topluluk olarak tanımlanabilmektedir. İçerik sayfala-
rının metin (örneğin: en az 130 ülkeden 750,000’den 
fazla kullanıcıya sahip olan ve kitap paylaşımına 
olanak tanıyan BookCrossing), fotoğraf (örneğin: 
Flickr), video (örneğin: Youtube) ve PowerPoint su-
numları (örneğin: Slideshare) paylaşımına olanak 
tanıyan farklı türleri bulunmaktadır. Kullanıcılar ge-
nellikle kendi kişisel sayfalarını oluşturmak zorunda 
değildirler ya da oluşturdukları takdirde sayfaya üye 
olma tarihi, kaç paylaşım yapıldığı gibi basit bilgile-
rin yer aldığı kısa bir özet sayfaya sahip olmaktadırlar 
(Kaplan ve Haenlein, 2010).

Sosyal Ağ Sayfaları: Sosyal ağ sayfaları kullanıcıların 
herkese açık ya da yarı açık bir sistem üzerinde kişisel 
bilgilerinin yer aldığı kendi sayfalarını oluşturduk-
ları, tanıdıkları kişileri bu sayfalara erişebilmek için 
davet edebildikleri ve listelerinde yer alan kullanıcılar 
tarafından yapılan paylaşımları görüntüleyebildikleri 
bir sistem olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar ki-
şisel sayfalarında fotoğraf, video, ses dosyası ve metin 
olmak üzere her türlü içeriği paylaşabilmektedirler 
(Ellison, 2007).  

Sanal Oyun Dünyaları: Sanal dünyalar, üç boyutlu 
çevreyi taklit ederek kullanıcılara kendilerini tem-
sil eden kişiselleştirilmiş bir karakter yaratmaya ve 
gerçek hayattakine benzer deneyimler ile birbirleri 
ile iletişim kurmalarına olanak sağlamaktadırlar. Bu 
nedenle sanal dünyalar, sosyal medyanın en yüksek 
seviyedeki tezahürleridir. Medya zenginliği bakımın-
dan da oldukça yüksek seviyede olan sanal dünyalar 
iki başlık altında sınıflandırılırlar. Birinci başlıkta be-
lirtilen “Sanal Oyun Dünyaları”, bir diğeri ise “Sanal 
Sosyal Dünyalar”’dır (Kaplan ve Haenlein, 2010).

Sanal Sosyal Dünyalar: Sanal dünyaların ikincisi 
sanal sosyal dünyalardır. Bu mecralarda kullanıcılar, 
kendilerine özgü bir sanal görüntü oluşturarak ha-
reketlerini istedikleri gibi kontrol edebilmektedirler. 

Gerçek dünyanın yansıması olarak kabul edilen bu 
mecralarda kullanıcılar hiçbir kuralla sınırlanma-
maktadırlar. Bu durum da kullanıcılara sınırsız ola-
rak kendini ifade edebilme şansı tanımaktadır. En 
bilinen örneği San Francisco kaynaklı Linden Rese-
arch Inc. tarafından oluşturulan “Second Life”’tır. Bu 
ikinci dünyada kullanıcılar yürümek, koşmak, diğer 
kullanıcılar ile sohbet etmek veya sanal gün doğumu-
nu izlemek gibi aktiviteleri gerçekleştirebilmektedir-
ler. Bunların yanı sıra kendileri tarafından tasarlanan 
giysi veya eşyaları satarak elde ettikleri sanal Linden 
Dolarını Amerikan Dolarına dönüştürerek gelir elde 
edebilmektedirler (Kaplan ve Haenlein, 2010). Plat-
formun 2014 yılı itibari ile 38 milyondan fazla kul-
lanıcıya sahip olduğu bilinmektedir (Voyager, 2014).

Mikrobloglar: Mikrobloglar kullanıcılara bir cümle, 
tek bir resim ya da video linki gibi daha çok tekil ve 
küçük çaplı paylaşımlar yapmaya izin veren internet 
tabanlı aplikasyonlardır. Mikrobloglar günümüzde 
içeriğin kullanıcılar tarafından yaratıldığı ve diğer 
kullanıcılar ile paylaştığı sosyal medyaların bir türü-
dür (Kaplan ve Haenlein, 2011).

Sosyal Sermaye İhtiyacı 
Kullanıcıların sosyal medyaya olan bağlılıklarının 
altında sosyalleşme ihtiyaçları yatmaktadır. Sosyal 
medya ağları kişilere çevre edinme imkanı sağlar iken 
aynı zamanda kimliklerini ortaya çıkarmak için de 
ortam yaratmaktadır. Yapılan araştırmalarda kullanı-
cıların çevrimiçi ortama bağlanma motivasyonunun 
sosyal medyadaki popülerlik ve arkadaş ilişkilerinde-
ki kalite ile sağlanan fayda ile doğru orantılı olduğu 
izlenmiştir (Chi, 2013).

Sosyal sermaye kavramı 20. yüzyılda birçok araştır-
macı ve pratisyen tarafından birbirlerinden habersiz 
olarak en az altı kere ortaya atılmıştır. Fakat ilk ola-
rak 1916 yılında Batı Virjinya’da görev yapmakta olan 
köy okulları eyalet danışmanı L. J. Hanifan tarafından 
dile getirildiği bilinmektedir. Hanifan başarılı okul-
ların ortaya çıkmasında toplumun ilgisinin önem-
li olduğunu savunarak “sosyal sermaye” kavramını 
“bireylerin günlük yaşamlarında sosyal çevrelerini 
oluşturan bireyler ve aileler ile olan iyi niyet, dostluk, 
sempati ve sosyal ilişki gibi maddi maddeler” olarak 
tanımlamıştır. Kavramın akademik literatüre girme-
si ise 1988 yılına dayanmaktadır. Sosyolog James S. 
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Coleman, Hanifan’ın tanımını temel alarak (Putnam, 
2000) sosyal sermayeyi genel olarak, insanlar arasın-
daki ilişkiler aracılığı ile edinilen kaynak olarak ta-
nımlanmıştır (Coleman, 1988). 

Sosyal sermaye özellikle genç yetişkinlerde, arkadaş-
lık ilişkileri, özel hayat ve iş hayatından fırsatlar ve 
sosyal farkındalığın yaratılması hususlarında oldukça 
önemlidir. Kısaca sosyal sermaye, kişinin diğer insan-
larla olan ilişkilerinden kazandığı faydaları anlatmak 
için kullanılan elastik bir yapıdır. Yapılan çalışmalar-
da yoğun sosyal ağ kullanımının sosyal sermayenin 
oluşturulması ve devam ettirilmesi için önemli bir 
etken olduğu tespit edilmiştir (Steinfield, Ellison ve 
Lampe, 2008). Bu sonuçların yanı sıra, yapılan bazı 
araştırmalarda, çevrimiçi yapılan iletişimin fiziksel/
yüz yüze iletişimin bazı kısıtlamalarını ortadan kal-
dırdığı ileri sürülmüştür. Sosyal sermayenin üç adet 
formu çevrimiçi iletişim ile yakalanabilmektedir. 
Bunlar; bireylerin sosyal ilişkilerinde köprü kurma, 
bağ kurma ve ilişkiyi sürdürme olarak tanımlanmak-
tadır (Ellison ve diğerleri, 2007).

Köprü Kurma
Sosyal medyanın bireyler arasında köprü kurma yete-
neği kullanıcılara büyük fayda ve değer vaat etmekte-
dir. Kullanıcılar köprü kurulan ilişkiler ile kendilerin-
den farklı bir insan çemberi ile tanışabilme imkanına 
erişmektedirler. Köprü kurulan kişiler farklı bilgileri 
barındırmaları sebebi ile dışsal bir kaynak olarak de-
ğerlendirebilmektedirler. Bu kaynak daha heterojen 
bir topluluğu işaret etmektedir. Bireylerin iş arama 
ve politik birleşmeler gibi konularda kendileri ile aynı 
arkadaşları ve çevreyi paylaşan kişilerden ziyade fark-
lı bir çevreye mensup bir kişiden yardım almaları bu 
bakımdan daha değerli hale gelmektedir (Putnam, 
2000).

Yapılan birçok çalışmada internet kaynaklı platform-
ların, köprü kurma basamağında insanların birbirleri 
ile zayıf bağlar kurmalarında önemli bir aracı olarak 
görülmektedir (Resnick, 2001). İnsanlar sosyal ağlar-
da fotoğraflarını, ilgilendikleri alanlara ilişkin içerik-
leri paylaştıkça kurulabilecek köprü potansiyeli de 
yükselmektedir (Mandarano, Meenar ve Steins 2010). 
Kullanıcıların günlük hayatlarında tanıştıkları fakat 
yakınlık kuramadıkları örneğin sınıf ya da iş arkadaşı 
gibi bireyler ile güçlü olmayan bağların kurulmasın-
da da sosyal medyanın rolünün büyük olduğu tespit 
edilmiştir. Kore’de yaygın olan sosyal ağ Cyworld kul-
lanıcıları arasında yapılan bir araştırmada, katılım-

cıların Cyworld kullanım motivasyonları tespit edil-
meye çalışılmıştır. Alınan cevaplar arasında ilk sırayı 
%85 ile “daha önce kurulmuş veya yeni kurulan zayıf 
bağların korunabilmesi” almıştır (Boyd ve Ellison, 
2010). Sosyal medyanın sanal topluluklara ve hayran 
sayfalarına üye olabilme özelliği de kişilerin birbirleri 
ile köprüler kurabilmesini sağlamaktadır. Ek olarak, 
sosyal medya ağları zayıf bağların kurulması aşama-
sında ucuz ve kolay bir kaynak olarak değerlendiril-
mektedir (Donath ve Boyd, 2004).

Bağ Kurma
Sosyal sermaye kavramı altında bağ kurma ise, duy-
gusal bağı olan insanlar arasında sıkı ilişkiler kurmayı 
tanımlamaktadır (Collins, 2013). Bağ kurmadan kasıt 
genel hatları ile bireylerin günlük hayatlarında veya 
yakın çevrelerinde edindikleri arkadaşları ile bağları-
nın devam ettirilmesidir. Bu arkadaş grubu daha ho-
mojen ve içe dönük bir yapıya sahiptir. Etnik bir grup 
gibi ortak bir paydada buluşan ve birbirleri ile birçok 
ortak özelliği barındıran bireyleri işaret etmektedir. 
Bağ kurma bu bireyleri sosyal bir tutkal gibi bir arada 
tutarak güçlü bir grup bağlılığı yaratılmasını sağla-
maktadır (Putnam, 2000). 

Sosyal ağlar, zayıf bağların kurulmasının yanı sıra 
kendine has fonksiyonel özellikleri ile bireyler ara-
sı bağ kurmayı da desteklemektedir (Vitak, Ellison 
ve Steinfield 2011). Ellison ve diğerleri 2007 yılında 
yaptıkları çalışmada sosyal ağların bireyler tarafın-
dan yeni insanlarla tanışmaktan ziyade hali hazırda 
tanıdıkları kişilerle bağlantı kurmak için kullanıldığı 
ve sosyal medyanın bağ kurmayı desteklediği sonuç-
larına ulaşılmıştır. Kullanıcıların genel durum itibari 
ile sosyal medyadaki profillerine erişim hakkını yüz 
yüze tanıdıkları kişilere açıyor olmaları da bu duru-
mu kanıtlar boyuttadır (Ellison, 2007). 

Sosyal Sermayeyi Sürdürme
Kişilerin sosyal sermayeleri ve çevreleri kurulan ve 
terk edilen ilişkiler ile hayat eğrisi içinde sıkça değiş-
mektedir. Hayat eğrisi içinde bireylerin yaşamlarında 
meydana gelen büyük değişimler bazı sosyal serma-
yelerini kaybetmeleri ile sonuçlanmaktadır. Örneğin 
farklı bir şehre taşınan ya da yıllardır çalıştığı işini de-
ğiştiren bir kişinin işyerinde var olan çevresi ve kom-
şuları ile aynı şekilde ilişkisini sürdürmesi oldukça 
zordur. Buradan hareketle Ellison ve diğerleri 2007 
yılında yaptıkları çalışmada sosyal sermayenin iki 
boyutu olan köprü kurma ve bağ kurmaya ek olarak 
sosyal medyanın üçüncü boyutu olan kişilerin sos-
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yal sermayeyi sürdürme kabiliyetini ilk olarak çalış-
malarında kullanarak literatüre katmışlardır.  Genel 
hatları ile sosyal sermayeyi sürdürme, değerli sosyal 
bağlantıların, hayatlarda yaşanan değişiklikler ve yol 
ayrımlarına rağmen sürdürülebilme yeteneğidir. Bu 
kavram birbirleri ile sık sık yüz yüze görüşmeler için-
de olan ve duygusal ve sıkı bağlantıları bulunan kişi-
lerin çevrimiçi olarak sosyal ağlar üzerinden bağlantı 
kurarak var olan sosyal sermayenin devam ettirilmesi 
ile ilişkilidir (Ellison ve diğerleri, 2007).  

Kullanıcıların Psikolojik Refahı 
Psikolojik refah, kişinin kendini bilişsel yargıları so-
nucu elde ettiği özgüven ve hayat tatminini barındı-
ran ve aileler, arkadaşlar ve toplumun katkısı ile oluş-
turulan sosyal sermayenin beslediği önemli bir kav-
ram olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet ve sosyal 
ağların kullanımı ise, sosyal sermayeyi güçlendirdiği, 
yeni bağlantıların oluşturulmasına ve korunmasına 
olanak tanıdığı için dolaylı olarak kişinin psikolojik 
refahına da olumlu etki sağlamaktadır (Burke, Mar-
low ve Lento, 2010). 

Özgüven 
Özgüven kişinin kendisinin öz imajı ve değeri ile 
ilgili çözümlemelerini içerir. Barker (2009) yaptığı 
çalışmada, pozitif özgüvenin kişileri sosyal medya 
üzerinden arkadaşlarıyla iletişime geçmek için moti-
ve ettiğini belirtmiştir. Bunun yanında negatif özgü-
vene sahip kişilerin yüz yüze konuşmaya alternatif bir 
seçenek olarak sosyal sermayelerini arttırmak amacı 
ile sosyal medyayı kullanmaya motive oldukları göz-
lemlenmiştir. Bu nedenle özgüven her iki noktasında 
da, sosyal medya kullanımı için bir motivasyon kay-
nağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Barker, 2009). Ek 
olarak, Valkenburg, Peter ve Schouten 2006 yılında 
yaptıkları çalışmada sosyal ağ kullanım sıklığının 
özgüven ile ilişkili olduğunu sonucuna ulaşmışlardır. 

Hayat Tatmini 
Hayat tatmini tecrübe edilen hayattan bireyin fizik-
sel ve psikolojik istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
tatmin olma derecesidir. Hayat tatminini belirleyen 
birçok saha bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, edi-
nilen meslek, arkadaşlar, sahip olunan eş ve ebeveyn 
olma durumları olarak sayılabilmektedir (Demerou-
ti, 2000). 

Ek olarak bireylerin dış çevrelerine ilişkin yaptıkları 
negatif veya pozitif sonuçlar çıkartılabilen değerlen-

dirmeler de hayat tatmini kavramı içinde yer almak-
tadır. Yapılan çalışmalarda kişinin hayat tatminini 
analiz etmesi aşamasında kurduğu sosyal ilişkilerin 
önemli bir payı olduğu gözlemlenmiştir. Dışa dönük 
ve sosyal insanların daha mutlu ve birbirleri ile ile-
tişime geçmeye daha istekli oldukları saptanmıştır 
(Park, Kee, ve Valenzuela, 2009). 

Sosyal Sermaye İhtiyacı ile Psikolojik 
Refah Faktörlerinin Gençlerin Sosyal 
Medya Pazarlamasına İlişkin Güven 
Algısına Etkisine Yönelik Araştırma

Araştırmanın Problemi
İnternetin bireysel kullanıcılar bazında kullanımının 
artması ve Web 2.0 teknolojisi pazarlama aktiviteleri 
için yeni bir mecra doğurmuştur. Kullanıcıların ken-
di içeriklerini yarattıkları web 2.0 teknolojisi ile ar-
tan sosyal medya kullanımı pazarlamacılar için hedef 
kitleye ulaşmak için yeni bir medya organının yanı 
sıra farklı stratejilerin geliştirilmesi gereken bir alan 
olarak literatüre girmeyi başarmıştır. Markalar için 
niş pazarların hedef kitlesine kolay ulaşım, ucuzluk 
ve etkinlik sağlayan sosyal medya pazarlaması tüketi-
ci algısının da değişimine ve beklentilerinin farklılaş-
masına sebep olmuştur.

Sosyal medya pazarlama aktiviteleri bazı markalar 
tarafından hızlıca keşfedilerek kullanılmaya başla-
nırken bazı markalar için tecrübe edilmemiş bir alan 
olarak varlığını sürdürmektedir. Tüketici isteklerinin 
günümüz pazarlama stratejilerinin temelini oluştur-
ması ve tüketicilerin sosyal medyada ürün ve hizmet-
ler hakkında ağızdan ağıza pazarlama yolu ile istek, 
şikayet ve yorumlarını paylaşabilmeleri markalar 
açısından kontrol edilemez bir bilgi akışının ortaya 
çıkmasını sağlamaktadır. Markalar bu bilgi akışını 
kontrol altına alabilmek adına bazı sponsorluklar ve 
reklam aktiviteleri ile pazarlama stratejilerini oluştur-
maktadırlar. Bu noktada, tüketicilerin sosyal medya 
pazarlama algısının nasıl şekillendiği ve bu algının 
oluşumunu etkileyen faktörlerin neler olduğu soru-
ları çalışmanın temel motivelerini oluşturmaktadır.

Araştırmanın Önemi ve Amacı 
Tüketicilerin sosyal medya pazarlamasına ilişkin algı-
sının ölçülmesi, sosyal medyada pazarlama aktivite-
lerinin şekillenmesi hususunda önem arz etmektedir. 
Sosyal medyada pazarlamanın bazı markalar için keş-
fedilmemiş bir alan olması ve bazı markaların sosyal 
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medyada oluşturulan tüketici algısını ölçememesi ve/
veya yanlış yorumlaması neticesinde pazarlama kar-
masının bazı unsurlarının başarısız bir sistematikle 
oluşturulmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, bu 
çalışmanın çıktıları markaların pazarlama stratejile-
rinin oluşturulmasında ve bütünleşik pazarlama ileti-
şimlerinin şekillenmesinde kullanılmak üzere önem 
taşımaktadır. 

Bu çalışmanın öncelikli amacı, sosyal sermaye ve psi-
kolojik refah faktörlerinin günümüzde sosyal med-
ya kullanıcı profili olarak öne çıkan 18-29 yaş arası 
gençlerde sosyal medya pazarlama algısına etkileri-
nin saptanmasıdır. 

Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırma betimsel bir araştırmadır, bir durum 
tespitidir. Sosyal sermaye ve psikolojik refah faktör-
lerinin gençlerin sosyal medya pazarlamasına ilişkin 
güven algısına etkisini saptamaya yöneliktir. Çalış-
mada birincil verilerin toplanması aşamasında anket 
yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın Ana Kütlesi ve Örnekleme Süreci
Araştırmanın ana kütlesi olarak İstanbul’da ikamet 
eden 18-29 yaş aralığındaki genç kesimden en az bir 
sosyal medya ağı kullananlar seçilmiştir. 

Ana kütlenin tamamına erişmek mümkün olmadı-
ğından kolayda örnekleme gerçekleştirilerek tanı-
dıklar ve sosyal medya ağları aracılığı ile örnekleme 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan anket, 

İstanbul’da ikamet eden 18-29 yaş aralığındaki ve 
en az bir sosyal ağ kullanan gençlere e-posta, sosyal 
medya ağlarından Facebook ve Twitter aracılığıyla 
çevrimiçi anket yolu ile ve tanıdıklar vasıtası ile ulaşı-
lan katılımcılara yüz yüze yapılmıştır.  

Anket Formunda Yer Verilen Ölçekler
Anketin ikinci bölümünde tüketicilerin sosyal med-
ya pazarlama algısını ölçmeyi amaçlayan sorulara 
yer verilmiştir. 51 adet sorudan oluşan bölümde,  1: 
Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Karar-
sızım, 4: Katılmıyorum ve 5: Kesinlikle Katılıyorum 
şeklinde likert tipi ifadelerden yalnızca birinin seçil-
mesi istenmiştir. İkinci bölümdeki ilk 24 soru sos-
yal sermaye ihtiyacı sorularıdır. 25 ile 36 numaralar 
arasındaki sorular ise tüketicilerin psikolojik refahını 
ölçmeye yöneliktir. 37 ile 52 numaralar arasındaki so-
rular kullanıcıların sosyal medyaya ilişkin güvenlerini 
ölçmeyi hedeflemektedir. Ankette yer verilen ölçek-
lerin belirlenmesi aşamasında literatür taranarak tü-
keticilerin sosyal medya pazarlama algısını ölçen en 
uygun ve güvenilir ölçek aranmıştır. Anket soruları 
Hsu-Hsien Chi’nin 2011 yılında yaptığı “Interactive 
digital advertising vs. virtual brand community: exp-
loratory study of user motivation and social media 
marketing responses” adlı çalışmasından derlenerek 
hazırlanmıştır. 

Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacına yönelik olarak hipotezler ge-
liştirilmiştir;

H0:  Sosyal sermaye ihtiyacı ile güven faktörü arasında pozitif yönlü bir ilişki 

mevcuttur. 

H1: Psikolojik refah ile güven faktörü arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. 

 

Elde Edilen Verilerin Analizi 
Araştırmada anket formlarından elde edilen bilgiler 
SPSS 21 paket programıyla analiz edilmiştir. Demog-
rafik ve tanımlayıcı istatistikler, araştırma hipotez-
lerinin testleri, güvenilirlik ve geçerlilik hesapları ile 
değişkenler arası ilişkinin ve birbirleri üzerindeki 
etkilerinin ortaya koyulması için SPSS 21 paket prog-
ramı kullanılmıştır.

Demografik Bulgular
Araştırmada elde edilen toplam anket sayısı 400’dür. 
Fakat bazı katılımcıların anket soruların tamamına 

cevap vermemesi veya yanlış cevaplama yapmaları 
sebebi ile 52 anket değerlendirmeden çıkarılmıştır. 
Anketin düzgün cevaplanma oranı %87 olarak he-
saplanmıştır. 

Demografik bilgiler kısmında araştırmaya katılan 
kullanıcıların cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim 
durumuna ait bulgulara yer verilmiştir. Ankete katı-
lan gençlerin demografik faktörlere göre elde edilen 
frekans ve dağılımlarını göstergeleri Tablo 2’de gös-
terilmektedir. 
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Ankete katılan genç sosyal medya kullanıcılarının 
%53,4’ünün kadın, %46,6’ünün ise erkek olduğu be-
lirlenmiştir. Anket çalışmasına ağırlıklı olarak kadın-
ların katıldığı belirlenmiştir. Aynı zamanda, ankete 
katılan gençlerin medeni durumuna göre elde edilen 
bulgularda %93,4 ile büyük çoğunluğunun bekar ol-
duğu tespit edilmiştir. 

Yaş aralığına ait bulgular analiz edildiğinde ise, %42,5 
ile 21-23 arası genç kullanıcıların çoğunlukta oldu-
ğu izlenmektedir. İkinci olarak yakın bir oran olan 
%40,8 ile 18-20 yaş aralığı gelmektedir. 24-26 yaş ara-
lığına ait oranın %9,5 ve 27 ve üstü yaş aralığına ait 
oranın ise %7,2 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, anke-
te katılan gençlerin %63,8 oranı ile çoğunlukla lisans 
öğrencisi olduğu belirlenmiştir. 

Üye Olunan Sosyal Medya Sayfalarına İlişkin
Bulgular 
Kullanıcıların üye olduğu sosyal medya sayfalarına 
ilişkin bulguların frekans ve yüzdeleri aşağıdaki tab-
loda verilmiştir. Sosyal medya sayfaları içinden genç-
lere çoklu seçim hakkı tanınmıştır. Ankete katılan 
genç kullanıcıların üye oldukları sosyal medya sayfa-
ları dağılım ve sıralaması Tablo 3’te yer almaktadır. 

Tablo 3. Ankete Katılan Gençlerin Üye Oldukları Sosyal Medya 
Sayfaları Dağılım ve Sıralama Tablosu

Ankete kullanıcılar arasında en popüler sosyal med-
ya sayfası katılımcıların %81,9’unun üyesi bulunduğu 
Facebook olarak belirlenmiştir. İkinci sırada %77 ile 
genellikle mobil üzerinden kullanılan ve 2012 yılın-
da Facebook tarafından satın alınan fotoğraf payla-
şım sitesi Instagram bulunmaktadır.  Üçüncü sırada 
%67,5 ile Twitter yer almaktadır. Kalan sıralama ise, 
dördüncü sırada %48,9 ile Google+, beşinci sırada 
%15,8 ile LinkedIn ve altıncı sırada %4,0 ile MySpace 
olarak belirlenmiştir. 

Güvenirlik Analizi Sonuçları
Güvenirlilik analizi anket formunda yer alan tüm 
faktörlerin aynı amacı destekleyip desteklemediğini 

Tablo 2. Ankete Katılan 18-29 Yaş Aralığındaki Gençlerin 
Demografik Özelliklere Göre Dağılım Tablosu

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet    

Kadın 186 53,4 

Erkek 162 46,6 

Toplam  348 100,0 

Medeni Durum   

Bekar 325 93,4 

Evli  20 5,7 

Boşanmış 3 ,9 

Toplam 348 100,0 

Yaş   

18-20 142 40,8 

21-23 148 42,5 

24-26 33 9,5 

27-29 25 7,2 

Toplam 348 100,0 

Eğitim Durumu   

Ön Lisans 103 29,6 

Lisans 222 63,8 

Yüksek Lisans 14 4,0 

Doktora  9 2,6 

Toplam 348 100,0 

 

 Frekans Yüzde Sırası 

Facebook  285 81,9 1 

Twitter 235 67,5 3 

Instagram 268 77,0 2 

LinkedIn 55 15,8 5 

MySpace 14 4,0 6 

Google+ 170 48,9 4 
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belirlemek ve faktörlerin bir çatı altında birleşip bir-
leşmediğini görmek amacı ile kullanılmaktadır. Bu 
noktada Crondbach’s Alpha ölçme yolu bir ifadenin 
alabileceği değerlerin sayısı ikiden fazla olduğu za-
manlarda kullanılır ve iç tutarlılık hesaplamaları için-
de en sık başvurulanıdır. Genellikle likert tipi ölçek-

lerde sıkça kullanıldığından (Akbulut, 2010) bu çalış-
mada da Crondbach’s Alpha yönteminden yararlanı-
lacak olup 0.70 üzerindeki değerler kabul edilecektir. 
Tablo 4’teki verilerin değerleri %70’in üzerinde olup 
kabul edilebilir düzeydedir. Bundan dolayı faydalanı-
lan ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Faktörler İfade Sayısı 
Cronbach's Alpha 

Değerleri 

Sosyal Sermaye İhtiyacı 23 ,920 

Köprü Kurma 9 ,880 

Bağ Kurma 8 ,877 

Sosyal Sermayeyi Sürdürme 6 ,817 

Psikolojik Refah  12 ,886 

Özgüven 7 ,897 

Hayat Tatmini  5 ,805 

Güven 16 ,951 

Güvenilirlik 6 ,924 

Güvenme İsteği  4 ,879 

Fayda ve Duygulanım 6 ,931 

 

Tablo 4. Araştırmadaki Faktörlerin Güvenilirlik Katsayıları

Korelasyon Analizi
Korelasyon analizi bir değişkenin bağımlı ya da ba-
ğımsız olması durumlarını göz ardı ederek diğer 
değişken ile ilişkisinin yönünü ve kuvvetini ortaya 
koymaya yöneliktir. Korelasyon katsayısı -1 ile +1 
arasında bir değer almaktadır ve bu katsayı +1 nok-

tasına daha yakın ise pozitif yönlü bir ilişkiden söz 
edilebilmektedir. Korelasyon katsayısının 0 ile 0,3 
arasında olması düşük, 0,3 ile 0,7 arasında çıkması 
orta ve 0,7 ile 1 arasında çıkması ise yüksek derecede 
bir ilişkinin varlığını işaret etmektedir (Saruhan ve 
Özdemirci, 2013). 

 Sosyal 

Sermaye 

İhtiyacı 

Psikolojik 

Refah 

Güven 

Sosyal Sermaye 

İhtiyacı 

 

Pearson Korelasyon 1 ,158** ,298** 

Anlamlılık 
 ,003 ,000 

Psikolojik 

Refah 

Pearson Korelasyon ,158** 1 -,043 

Anlamlılık ,003  ,428 

Güven 

Pearson Korelasyon ,298** -,043 1 

Anlamlılık ,000 ,428  

 

Tablo 5. Faktörler Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile Belirlenmesi

**. Pearson Korelasyonu 0.01 seviyesinde anlamlıdır.
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Tablo 5’te sosyal sermaye ihtiyacı, psikolojik refah ve 
sosyal medya pazarlama algısına ilişkin güven faktör-
lerinin birbirleri ile ilişkileri analiz edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda, sosyal sermaye ihtiyacı 
ile psikolojik refah arasında %15,8 oranında pozitif 
yönlü düşük dereceli bir ilişkinin varlığından söz edi-
lebilmektedir. Ayrıca, sosyal sermaye ihtiyacı faktörü 
ile gençlerin sosyal medya pazarlamasına ilişkin gü-
ven algısının %29,8 oranında orta düzeyde ilişkisinin 
varlığı ortaya konulmuştur. Sonuçlar istatistiksel açı-
dan anlamlıdır. Psikolojik refah ile güven arasında 
ilişkinin ise anlamsız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Regresyon Analizi 
Regresyon analizi ile amaçlanan bağımsız değişkenle-
rin bağımlı değişkenler üzerindeki etkisinin ölçülme-
sidir. Analiz sonucunda, bağımsız değişkenlerin her 
bir bağımlı değişken üzerindeki değişimlerin ne ka-
darını açıkladığına ulaşılmaktadır (Saruhan ve Özde-
mirci, 2013). Tablo 6’da sosyal sermaye ve psikolojik 
refah faktörlerinin güven faktörüne ilişkin regresyon 
analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 6’da gösterilen analiz sonuçlarına göre;  güven 
faktörünü, sosyal sermaye ihtiyacı ve psikolojik refah 
bağımsız değişkenleri %9,7 oranında açıklamaktadır. 

Tablo 6. Sosyal Medyada Kullanıcı Motivasyonunu Oluşturan Değişkenlerin Güven Faktörüne 
İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımsız Değişkenler Β Sig. 

Sosyal Sermaye 

İhtiyacı  ,313 ,000 

Psikolojik Refah  -,092 ,076 

R² F Sig. 

,097 18,599 ,000 

 

Tablodan izlendiği üzere, sosyal sermaye ihtiyacının 
güven faktörü üzerinde 0,313 değerinde etkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Psikolojik refah bağımsız alt 
değişkeninin ise, sigma değeri 0,05’in üzerinde ol-
masından dolayı etki ilişkisine bakılamamaktadır ve 
aralarında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. 

Araştırma Hipotezlerinin Değerlendirmeleri 
Tablo 7’de sosyal sermaye ihtiyacı ile psikolojik refah 
faktörlerinin gençlerin sosyal medya pazarlamasına 

ilişkin güven algısına etkisini ölçen hipotez sonuçları 
yer almaktadır. Yapılan analizlere göre, sosyal serma-
ye ihtiyacı ile güven arasında pozitif yönlü ilişki ol-
duğu izlenmektedir. Psikolojik refah ile sosyal medya 
pazarlamasına ilişkin güven üzerindeki etkisini ölçen 
H2 hipotezi kabul edilmemiştir. Psikolojik refah ve 
güven arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmesi-
ne rağmen, Sig. değerinin 0,05’in üzerinde bulunma-
sı nedeni ile bu ilişkinin anlamsız olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tablo 7. Hipotez Sonuçları
 Hipotezler Hipotez Sonucu 

H0: Sosyal Sermaye İhtiyacı  Güven Kabul 

H1: Psikolojik Refah  Güven Desteklenmemektedir. 
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Sonuç ve Öneriler
Pazarlama stratejileri içinde sosyal medyanın kullanı-
mı günümüzde internet penetrasyonu, akıllı telefon 
kullanımı ve e-ticaret aktiviteleri gibi birçok unsurla 
beraber artma eğilimi içindedir. Henüz doygunluğa 
ulaşamayan bu mecraya özel reklam ajanslarının ve 
stratejilerinin ortaya çıkması ise bu kavramın öne-
mini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Sosyal 
medya pazarlaması, gelişimini sürdürürken incele-
necek birçok alanı ile araştırmalara konu olmaktadır. 

Bu çalışmada irdelenen sosyal sermaye kavramı, bi-
reylerin hayatlarını birçok yönden etkilemektedir. 
Bireylerin kişisel başarılarında ve bu başarıların ya-
rattığı etkide sosyal sermaye kavramı ön plana çık-
maktadır. Sosyal sermaye kavramı altında yer alan 
köprü kurma eylemi kişilerin heterojen bir çevre ile 
iletişime geçmelerini ve iş bulma ve politik eylem-
lerde bir araya gelebilme gibi birçok özelliği ile ön 
plana çıkmaktadır. Bağ kurma ise homojen yapıdaki 
çevreleri ile daha sıkı ilişkilerin oluşturulmasında ve 
daha çekirdek bir yapı içinden aldıkları desteği ifade 
etmektedir. Özellikle bu iki kavram bireylerin hayat-
larını şekillendirici önemli iki unsurdur. Yapılan bu 
çalışmada sosyal sermaye ve psikolojik refah faktör-
lerinin gençlerin sosyal medya pazarlamasına ilişkin 
güven algısına etkisinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Di-
jital medya ile birlikte büyümeleri ve dolayısı ile daha 
fazla çevrimiçi olmaları sebebi ile araştırmanın ana 
kütlesi olarak 18-29 yaş aralığındaki genç sosyal med-
ya kullanıcıları seçilmiştir. 

Yapılan araştırma ele alındığında sosyal sermaye ih-
tiyacının sosyal medya pazarlamasına olan güven ile 
ilişkili olduğu fakat psikolojik refahın sosyal medya 
pazarlamasına olan güven ile anlamlı bir ilişkisinin 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu noktada, kişilerin 
hayatlarında oldukça öneme sahip olan sosyal ser-
maye kavramı ve sosyal sermayeyi oluşturmak adına 
kendi hayatlarında gerçekleştirdikleri aktiviteler ön 
plana çıkmaktadır. Bu durum; “bireyler sosyal ser-
mayeyi oluşturma ve sürdürme aşamalarında sosyal 
medyayı tercih ettiklerinde bu mecraya olan güvenle-
ri de artmakta ve dolayısı ile sosyal medya pazarlama-
sına karşı bir güven algısı oluşturulmaktadır” şeklin-
de yorumlanabilir. Bu noktada markalar, pazarlama 
stratejileri içine kullanıcıların sosyal sermayelerini 
arttırıcı ve/veya benzer demografik özelliklere sahip 
kişilerin birbirleri ile köprü kurmalarını teşvik edici 
aktiviteleri dahil etmeleri önerilmektedir. Markalar 

tarafından sosyal sermaye altında yer alan köprü kur-
ma, bağ kurma ve sosyal sermayeyi arttırma şeklin-
deki alt boyutlar dikkatlice incelenerek genel hatları 
ile bireylerin sosyal sermayelerini oluşturma eylem-
leri desteklenmelidir. Ölçekteki ifadeler göz önüne 
alındığında; güven algısının arttırılması güvenirlik, 
güvenme isteği ve fayda ve duygulanım alt boyutları-
nın da arttırılması anlamı taşıdığından, tüketicilerin 
bu mecrada yer alan pazarlama aktivitelerinin güve-
nilir olarak algılanmasının yanı sıra satın alımla ilgili 
kararlarında sosyal medya pazarlamasına ilişkin tec-
rübelerinden yararlanma isteğini arttırdığı sonucuna 
da ulaşılabilmektedir. Aynı zamanda bu mecrada yer 
alan pazarlamanın fayda sağlayıcı olduğu ve bazı duy-
gulara hitap ettiği sonuçları da desteklenmektedir. 

Tüm iletişim mecralarında yapılan tüm pazarlama 
aktiviteleri göz önüne alındığında ortalama bir tüke-
tici gün içinde bir bilgi bombardımanı yaşamaktadır. 
Bu bilgi bombardımanı içinden küçük bir kısmına 
ilgi duymakta ve bunun da daha küçük bir kısmını 
satın alım kararlarında kullanmak üzere saklamakta-
dır. Saklanan bu bilgi hem geçmiş tecrübeleri hem de 
demografik faktörler gibi kişisel özelliklerine paralel 
olarak şekillenmektedir. Fakat öncelikli olarak yapıl-
ması gereken maruz kalınan bu bilgi bombardıma-
nı içinde fark edilebilmektedir. Markalar için sosyal 
medya, pazarlama aktivitelerinin bu denli yaygın-
laşmasından önce bu farkı yaratmak için önemli bir 
silah iken günümüzde birçok markanın bu mecrayı 
kullanması, ucuz ve kolay olması sebebi ile küçük 
ve orta ölçekli işletmelere de hizmet ediyor olması 
bu farkı ortadan kaldırmaktadır. Bu nedenle, sosyal 
medya pazarlaması ile öne çıkmak isteyen markalar 
bu mecrada da ilgi çeken aktiviteler tasarlamalıdır-
lar. İlgi çekmek çoğunlukla kullanılan üslup, görsel 
öğenin parlaklığı ve büyüklüğü ile sağlanabilmekte-
dir. Fakat bu araştırma sonucunda ortaya çıkan en 
önemli sonuçlardan biri de ilgi çekmenin bireylerin 
sosyal sermaye ihtiyacını karşılayan aktiviteler ile de 
sağlanacağıdır. 

Araştırmanın sadece İstanbul ilinde yapılması ve 18-
29 yaş aralığındaki genç kullanıcılara uygulanması ise 
araştırmanın önemli bir kısıtı olarak gösterilebilir. Bu 
tür araştırmaların farklı yaş ve meslek gruplarında ve 
eğitim düzeyinde farklı sonuçlar verebileceği öngö-
rüsü ile araştırmacılara, daha kapsamlı ve geniş bir 
çalışmanın yapılması önerilmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Özel Alışveriş Siteleri, 
E-Perakendecilik, Güven, Yeniden Alışveriş Yapma 
Niyeti

Giriş ve Amaç
Özel alışveriş siteleri, bilinen markaların giyim, ak-
sesuar, parfüm ve saat gibi ürünlerini oldukça cazip 
indirimlerle belirli bir zaman için e-perakendecilik 
uygulamaları veya çevrimiçi mağazalar yoluyla müş-
terilere ulaştıran ve bunu gerçekleştirirken kişisel ve 
kapalı devre bir satış sistemi kullanan işletmelerdir. 
Geleneksel mağazalardan farklı olarak özel alışveriş 
siteleri tüketicilere fiilen mağazaya gitmemenin getir-
diği kolaylık ve zamandan tasarruf, satın alma baskısı 
yaşamamak, ücretsiz teslimat, ürün ve fiyat karşılaş-
tırması yapabilmek gibi olanaklar sunmaktadır. Öte 
yandan, satıcının kendisi ve ürünlerle doğrudan te-
mas edememe, işlem güvenliği, sertifika sorunları vb. 
hususlar tüketicilerde ve özel alışveriş sitelerine yöne-
lik güven eksikliği yaratabilmektedir (Gefen, 2000). 
Müşterilerin güven düzeyi doğal olarak satın alma 
kararlarını etkilemekte, bu durum da nihayetinde 
özel alışveriş sitelerinin birer işletme olarak başarısını 
belirlemektedir (Zhou & Lu, 2011). Bu çalışma, özel 
alışveriş sitelerine yönelik güven oluşturan faktörleri 
tespit edip, oluşan güvenin yeniden alışveriş yapma 
niyeti üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır.

Kavramsal Çerçeve
Sürekli müşteriler perakendeci kuruluşların temel 
gelir kaynağı durumunda olduğu için, müşterileri 
tekrar satın almaya ikna etmek satıcılar açısından 
en önemli gereklilik haline gelmiştir (Gupta ve Kim, 
2007). Bu gereklilik, satıcıların güvenilirliğini belirle-
menin oldukça zor olduğu, müşteriler ile satıcıların 
mekân ve zaman olarak birbirinden ayrı durumda ol-
duğu e-perakendecilikte daha da hayati hale gelmek-
tedir (Hsu vd., 2015). Daha önce yapılan çalışmalar 
web sitesi kalitesi, memnuniyet, güven ve sağlanan 
değerin tekrar satın alma ya da  alışveriş yapma ni-
yetinin başlıca belirleyicileri olduğunu göstermek-
tedir (Kurt ve Hacıoğlu, 2008; Altunışık vd., 2010). 
Bununla birlikte, müşterilerdeki güven eksikliğinin 
e-perakendecilik önündeki en önemli engel olduğu 
tartışılmaktadır (Hoffman vd., 1999; McKnight vd., 
2002; Kim vd., 2008).

Güven pek çok alanda bir tarafın diğer tarafa destek 
olması için hayati önem taşıyan, oluştuktan sonra 
belirsizliği azaltıp iyi ilişkiler kurulmasını sağlayan 
bir faktör olarak tanımlanmaktadır (Hoffman vd., 
1999; Gefen, 2000; Bramall vd., 2004). Müşterilerin 
e-perakendecilere ve özellikle özel alışveriş sitelerine 
güveni temelde deneyimlerinden ve önceki temasla-
rından kaynaklanmaktadır. Ancak, iki tarafın daha 
önce herhangi bir şekilde teması olmamışsa, müşteri-
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ler üçüncü tarafların sağladığı bilgilere göre bir tutum 
geliştireceklerdir. Müşterilerin algıladıkları belirsiz-
likler ortadan kalkar, güven duymaya başlarlarsa, iki 
taraf kendileri için fayda sağlayacak değişimler ger-
çekleştirerek uzun vadeli bir ilişki kurabileceklerdir 
(Hung vd., 2012).

Müşterilerin e-perakendecilerin profesyonel becerisi, 
doğruluklarına ve iyi niyetliliklerine ilişkin algıları-
nın güveni oluşturan temel etmenler olduğu tartı-
şılmakta; e-perakendeciler bu hususlarda müşteriler 
nezdindeki algılarını ne ölçüde geliştirirlerse, kendi-
lerine güvenin o ölçüde artacağı ve dolayısıyla müşte-
rilerin tekrar alışveriş yapma davranışı sergileyeceği 
ileri sürülmektedir (Gefen 2000; McKnight vd., 2002; 
Corbitt vd., 2003; Bramall vd., 2004). 

Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, e-perakendecilerin özel bir türü olan özel 
alışveriş sitelerine duyulan güvenin belirleyicisi olan 
etkenleri tespit etmeyi, bunun yanında güvenin de 

yeniden alışveriş yapma niyetini üzerindeki etkisini 
ölçmeyi amaçlayan bir araştırmadır. Bu amaç doğrul-
tusunda çalışma uygulamalı bir çalışma olup, betim-
sel araştırma desenine sahiptir.

Yukarıda açıklanan, e-perakendecilere güveni oluş-
turan profesyonel beceri, doğruluk ve iyi niyetlilik 
faktörlerinin alt yapıları belirlemek; bunların ve gü-
ven ile yeniden alışveriş yapma niyeti yapılarını ope-
rasyonelleştirmek için alanyazından yararlanılmıştır 
(Gefen 2000; McKnight vd., 2002; Corbitt vd., 2003; 
Bramall vd., 2004; Gefen ve Straub, 2004; Kim vd., 
2008; Lowry vd., 2008; Hung vd., 2012; Badrinarayan 
vd., 2014; Hsu vd., 2015):

Belirlenen yapılar doğrultusunda araştırmada aşağı-
daki hipotezler ve model test edilecektir:

H1: Müşterilerin özel alışveriş sitelerinin profes-
yonel becerilerine ilişkin algıları bunlara duy-
dukları güven üzerinde etkilidir.
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H2: Müşterilerin özel alışveriş sitelerinin doğru-
luklarına ilişkin algıları bunlara duydukları 
güven üzerinde etkilidir.

H3: Müşterilerin özel alışveriş sitelerinin iyi niyet-
liliklerine ilişkin algıları bunlara duydukları 
güven üzerinde etkilidir.

H4: Müşterilerin özel alışveriş sitelerine duydukları 
güven yeniden alışveriş yapma niyetleri üze-
rinde etkilidir.

Bu amaçlar ve hipotezler doğrultusunda özel alışveriş 
sitelerinden alışveriş yapan müşteriler araştırmanın 
evreni olarak belirlenmiş olup, kolayda örnekleme 
tekniği ile seçilen örneklemden internet yoluyla an-
ket tekniği ile veri toplanmaya başlanmıştır. Belirlen-
miş hipotezleri test etmek için elde edilen verilerin 
Yapısal Eşitlik Modellemesi ile analiz edilmesi plan-
lanmaktadır.

Bulgular ve Tartışma
Araştırmanın modeline ilişkin analizler sonucunda 
müşterilerin özel alışveriş sitelerinin profesyonel be-
ceri, doğruluk ve iyi niyetlilik ve bunların alt yapıla-
rına ilişkin algılarının güven oluşturma açısından ne 
ölçüde etkili oldukları belirleneceği umulmaktadır. 
Türkiye’de benzer çerçeve kullanan başka bir çalış-
maya ulaşılamadığı için bulgulara ilişkin bir tahmin 
yapılamamaktadır. 

Sonuçlar ve Öneriler
Elde edilen bulgular ışığında Türkiye’de özel alışveriş 
sitelerine güven duymayı sağlayan faktörlerin neler 
olduğuna ilişkin farklı bir çerçeve önerilmesi plan-
lanmaktadır. Güven yukarıda da bahsedildiği üzere, 
tekrar alışveriş yapma niyetinin, diğer bir deyişle 
sürekli müşteri olmanın önemli koşullarından biri-
sidir. Herhangi bir perakendeci kuruluş için sürekli 
olmanın tek koşulu şüphesiz ki güven değildir. Ancak 
e-perakendeciler ve özel alışveriş siteleri için doğru-
dan temasın olmaması güveni daha kritik bir faktör 
haline getirmektedir. Dolayısıyla, bu çerçeve ile gü-
ven oluşturmanın temel koşullarının neleri içerdiği 
tespit edilebilirse, tekrar alışveriş yapma niyetini be-
lirleyen faktörlere ilişkin daha kapsamlı bir çalışma 
gerçekleştirilebilir. Ayrıca, güvenin boyutları işlem 
riskleri dışında daha net olarak ortaya konabilirse, 
Türkiye’de faaliyet gösteren özel alışveriş siteleri için 
niteliklerini ve operasyonlarını geliştirmek açısından 
önemli ipuçları sağlayabilecektir. 

Araştırmanın en önemli kısıtı, araştırmacıların im-
kanlarına bağlı olarak, kolayda örnekleme tekniği ile 
seçilen görece küçük bir örneklem üzerinde gerçek-
leştiriliyor olmasıdır. Daha büyük örneklemlerle ça-
lışmak, böyle bir çerçevenin test edilmesi açısından 
daha yararlı olacaktır. Öte yandan, benzer bir çalış-
ma, özel alışveriş sitelerinden alışveriş yapmayan tü-
keticiler ile gerçekleştirildiğinde çerçevenin daha da 
anlamlı bulgular üretilebileceği düşünülmektedir.



 



47

Anahtar Kelimeler: Özel Alışveriş Siteleri, Müşteri 
Beklentileri, Karşılanma Derecesi, Hazır Giyim, 
Online Alışveriş

Giriş ve Amaç
Dünyada ilk olarak Fransız Ventee-Privee tarafından 
kullanılan özel alışveriş sistemi, Türkiye’de Markafoni 
ile başlamış, mevcut durumda 40 kadar site ile özellik-
le hazır giyim sektörü için yeni bir dağıtım kanalı oluş-
turmuştur (Ekonomist, 2011). 2010 yılında 3 milyona 
üyesi bulunan Markafoni, aynı yıl 2 milyondan fazla 
ürün satarken, Limango 2012 yılı itibariyle günlük 
ziyaretçi sayısının 165 bin olduğu belirtmiş, Trendyol 
ise üyelerine 1000’den fazla markanın ürünlerini sun-
duğu açıklamıştır. Özel alışveriş siteleri, internet kul-
lanımının artması ve yaşam standardının değişmesi 
gibi nedenler ve kişiye sağladığı zamandan tasarruf, 
indirim, promosyon, kampanya gibi avantajlar sebe-
biyle pek çok kişi tarafından tercih edilmektedir. An-
cak, artan rekabetten dolayı bazı siteler devamlılığını 
sürdürememektedir. Yeni bir online satış kanalı olan 
özel alışveriş sisteminin hazır giyim perakendecileri 
için sürekli bir dağıtım kanalı olarak hizmet verebil-
mesi için müşteri beklentilerinin doğru bir şekilde 
belirlenmesi, ve bu beklentilerin söz konusu sistem ta-
rafından tatmin edici bir düzeyde karşılanıyor olması 
gerekmektedir. Bu çalışmada, hazır giyim ürünleri sa-
tan özel alışveriş sitelerinden müşterilerin beklentileri 
tanımlanarak sınıflandırılmakta, ardından Türkiye’de-
ki sitelerin bu beklentileri karşılama derecesi belirle-
nerek çeşitli öneriler sıralanmaktadır.

Literatür Analizi
Literatürde özel alışveriş sitelerinin bir perakende 
kanalı olarak incelendiği ve müşteri davranışlarının 
değerlendirildiği çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. 
Pelenk ve diğ. (2011) Türkiye’de faaliyet gösteren özel 
alışveriş sitelerini içerik analizi ile incelemiş, Uraltaş 
ve Köroğlu (2012) Türkiye, ABD ve Avrupa’da özel 
alışveriş kavramının gelişimini ve mevcut durumu-
nu ikincil verilerden yararlanarak incelemişlerdir. 
Akalın (2011), tüketicilerin özel alışveriş sitelerinden 
satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri inter-
net sayfasının atmosferi, tüketici hizmetleri, indirim 
oranları, satış promosyonları, promosyon süreleri ve 
üyelerin geçmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri olarak 
sıralamıştır. Bununla birlikte özel alışveriş sisteminin, 
online alışverişin bir alt kategorisi olduğu ve özellikle 
hazır giyim ürünlerinin satışı için kullanıldığı düşü-
nüldüğünde, müşteri beklentilerinin belirlenirken 
online alışveriş ve hazır giyim ürünlerinin özellik-
lerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Online alışverişten beklentiler literatürde pek çok 
araştırmacı tarafından incelenmiş, bu beklentilere 
ilişkin kriterler hizmet kalitesi kavramı altında de-
ğerlendirilmiş, Servqual, SiteQual, E-S-QUAL, e-SQ 
gibi indeks ve araçlar oluşturulmuş, bu araçlar altında 
beklentiler gruplandırılmıştır. Kim, Kim and Lennon 
(2006) ve Park ve Stoel (2002), hazır giyim ürünleri 
için yapılan alışverişten beklentilere beden, ürün ta-
nımı, ürün kalitesi ile ilgili bilgi ihtiyaçlarının karşı-
lanmasının da dahil edilmesi gerektiğini belirtmişler-
dir. Diğer taraftan Ayadi ve diğ. (2013), özel alışveriş 
sitelerinin diğer internet alışveriş sitelerinden farklı 
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olarak üyelerine ünlü markaların ürünlerini, kısa za-
man periyotları içinde, sınırlı sayıda, düşük fiyatlarda 
sağlama özelliğini vurgulamış, Martinez (2011) söz 
konusu sistemin lüks tanımını kitlelere ulaştırdığını 
eklemiştir. 

Tasarım ve Yöntem
Özel alışveriş sitelerinden tüketicilerin beklentileri-
nin belirlenmesi için literatürdeki çalışmalar ve son 
müşteriler ile yapılan görüşmelerden yararlanılmış, 
özel alışveriş sitelerinin söz konusu beklentileri kar-
şılama derecesinin belirlenmesi için son kullanıcılara 
anket uygulanmıştır. Özel alışveriş sitelerinden bek-
lentiler, online alışverişe, özel alışveriş sitelerine, ve 
internetten hazır giyim alışverişine ilişkin beklentiler 
olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Birinci grup bek-
lentiler, gizlilik/güvenlik, geri iade politikası, teslimat 
süresi ve ücreti, kullanım kolaylığı, ve ödeme opsiyon-
ları olarak;  ikinci grup beklentiler, kampanya sıklığı, 
kampanya süresi, farklı beden ve renklerde ürünlerin 
bulunması, promosyonların çeşitliliği, indirim oranı 
olarak; üçüncü grup beklentiler ise satılan ürünle-
re ait ürün bilgilerinin varlığı, ürün (stil), marka ve 
kampanya çeşitliliği, perakendeci imajı olarak sınıf-
landırılmıştır. Özel alışveriş sitelerinin müşteri bek-
lentilerini karşılama derecesinin belirlenmesi için ba-
ğımsız bir şirket tarafından online anket uygulaması 
gerçekleştirilmiş, örneklem büyüklüğünün tespitinde 
Özdamar (2003) ve Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2004) 
önerilerinden yararlanılmış, toplam 400 kişiye anket 
uygulanmıştır. Katılımcılara 5’li Likert ölçeğinde en 
az bir soru bir tanımlanmış bir tüketici beklentisine 
karşılık gelecek şekilde toplam 23 soru sorulmuş, elde 
edilen cevaplar istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma
Örneklemden elde edilen veriler istatistiksel yön-
temlerle incelenmiş buna göre beklentilerin en faz-
la karşılandığı tüketici beklenti grubu “hazır giyim 
ürünlerinin online satışına ilişkin kriterler” olmuş-
tur (ort.4,18, std sapma 0.21, bunu sırasıyla “online 

alışverişe ilişkin kriterler” (ort.4,09, std sapma 0.35) 
ve “özel alışveriş sitelerine ilişkin kriterler” (ort.3,88, 
std sapma 0.22) izlemiştir. En yüksek performans ile 
karşılanan beklentiler online alışverişe ilişkin kri-
terler içinde, 4,3 ortalama ile kredi kartı bilgilerinin 
gizli tutuluyor olması; özel alışverişe ilişkin kriterler 
içinde, 4,1 ile kampanyaların sık tekrarlanıyor olması; 
hazır giyim ürünlerine ilişkin kriterler içinde ise 4,38 
ortalama ile sitelerde farklı markalarda ürünlerin yer 
alıyor olması olmuştur. Bununla birlikte yeterince 
karşılanmadığı düşünülen kriterler, online alışverişe 
ilişkin kriterler içinde, 3,25 ve 3,9 ortalama ile gön-
derim ücretleri ve kusurlu ürünlerin geri iadesi; hazır 
giyim ürünlerine ilişkin kriterler içinde 3,95 ortalama 
ile ürün içeriği ve kumaş yapısı hakkında sitede bilgi 
bulunması; özel alışverişe ilişkin kriterler içinde, 3,7 
ortalama ile kampanya dahilinde her beden ve renk-
te ürün bulunmaması, ve sitelerdeki ürünlerin diğer 
siteler ile karşılaştırıldığında ürünlerin daha ucuza 
satılıyor olması olmuştur. Diğer taraftan müşterilerin 
özel alışveriş sitelerini diğer online alışveriş sitelerin-
den ayıran promosyon faaliyetlerinde de 3,8 ortalama 
işe çok başarılı olmadığı görülmüştür. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmada özel alışveriş sitelerinin genel olarak gös-
terdikleri performansların değerlendirilmesine yer 
verilmiş ve elde edilen sonuçlar incelendiğinde söz 
konusu sitelerin kendilerin özgü kriterler ilgili en dü-
şük performansı gösteriyor olduğu görülmüştür. Söz 
konusu sitelerin performanslarını arttırmaları için 
öncelikle bu konulardaki problemleri çözmeleri ge-
rekliliği ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, özel alışveriş 
siteleri ile ilgili beklentilerde özellikle fiyatla ve bir 
ürünün bulunabilirliği ile taleplerin yer alması Türk 
müşterilerin benzersizlikten ziyade çeşitlilik ve fiyata 
önem verdikleri sonucuna varılmasını neden olmak-
tadır. Bu sebeple gelecek çalışmalarda Türk müşteri-
lerin kişilik özellikleri, sosyo demografik özellikleri 
ile bu beklentiler arasındaki ilişkinin araştırılması 
gereklidir.
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Mağaza imajı tüketicinin zihninde algılanan bir kav-
ram olup, tüketicilerin mağazanın ürünleriyle ilgili 
algıladıkları değeri ve fiyat algılarını etkileyebilmek-
tedir. Bu çalışmanın amacı, farklı iki tür imaja sahip 
(düşük ve yüksek imaj) kuyumcu mağazalarının 
değer algısı, mağaza fiyat düzey imajı ve satın alma 
niyeti bakımından karşılaştırılarak farklılıkların in-
celenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, iki tür (pres-
tijli ve indirimli mağaza) kuyumcu mağazasından 
alışveriş yapan tüketicilerle yüz yüze anketler yoluyla 
veriler elde edilmiş ve araştırmanın olası sonuçları 
değerlendirilmiştir.

Mağaza imajı, bir mağazanın farklı özelliklerinin 
tüketiciler tarafından algılanması olarak tanımlana-
bilmektedir (Bloemer ve Ruyter, 1998). Mağazaların 
faaliyetlerini gerçekleştirdiği ortamla ilgili özellikler 
(aydınlatma, tasarım, müzik yayını, vb.), tüketicile-
rin mağazalarda sunulan ürün ve hizmetleri değer-
lendirmelerinde ipucu işlevi görmektedir. Pazarlama 
yazınında mağaza imajının değerlendirilmesinde 
farklı boyutların kullanıldığı çalışmalar bulunmak-
tadır (Yeniçeri, 2005). Mağaza imajı kavramı ilk kez, 
mağazanın düzeni ve mimarisi, sembol ve renkler, 
reklam ve satış elemanları olmak üzere dört boyutta 
Martineau (1958) tarafından incelenmiştir. Mağaza 
imajlarını sınıflandıran başka bir çalışmada, Baker, 
Grewal ve Parasuraman (1994), mağazaları indirim-

li ve prestijli olmak üzere iki grupta incelemişlerdir. 
Baker vd. (1994) tarafından yapılan bu sınıflandırma-
ya göre, prestijli imaja sahip mağazalar klasik müzik 
yayını yapan, hafif aydınlatılmış, temiz vb. özelliklere 
sahipken, indirimli imaja sahip mağazalar, popüler 
müzik yayını yapan, yoğun aydınlatılmış, bakımsız 
vb. özellikler taşımaktadır. Geçmişte yapılan araştır-
malar, mağazanın belirtilen bu özelliklerinin mağa-
zada satılan ürünleri değerlendirmede etkili olduğu-
nu göstermektedir. Örneğin Zielke (2006), mağaza-
daki aydınlatma düzeyinin, mağazanın fiyat imajını 
etkileyebileceğini belirlemiştir. Fiyat, tüketicilerin 
satın alma davranışlarında önemli bir rol oynamakta-
dır (Lichtenstein vd., 1993). Özellikle fiyat imaj algı-
larının perakendecilerin mağaza imajının bir parçası 
olarak düşünülmesinden dolayı (Lindquist, 1974), 
farklı mağaza imajları açısından fiyat imajlarının da 
farklı algılanacağı düşünülmektedir. Her ne kadar 
perakendeci mağazaların fiyat imajları, literatürde 
çoğunlukla tek boyutla incelenmiş olsa da (örneğin, 
Nyström, 1970; Büyükkurt, 1986; Cox ve Cox, 1990), 
Zielke (2006, 2010) fiyat imajının çok boyutlu bir ya-
pıyla değerlendirilebileceğini belirtmektedir.

Değer algısı, tüketicilerin ödedikleri bedel karşılığı 
bir ürün veya hizmet elde edinmeleri sonucu algı-
ladıkları psikolojik memnuniyet düzeyi olarak ta-
nımlanabilmektedir (Grewal, Monroe ve Krishnan, 
1998). Değer algılarıyla ilgili olarak Sweeney ve So-
utar (2001) ile Zielke (2010)’nin gerçekleştirdiği ça-
lışmalar, mağazaların sundukları ürünlerin algılanan 
değerlerini ölçmede etkili olabilmektedir.
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Araştırmanın saha çalışmasını gerçekleştirebilmek 
amacıyla, Baker, Grewal ve Parasuraman (1994) ta-
rafından yapılan sınıflandırmaya uygun, düşük (in-
dirimli) ve yüksek (prestijli) imajlı olmak üzere iki 
tür kuyumcu mağazası belirlenmiştir. Araştırmanın 
kuyumcular üzerinde uygulanmasının nedeni, diğer 
perakendeci mağazalara kıyasla daha standart ürün 
ve fiyatlar sunduğunun düşünülmesidir. Böylece, 
çalışmanın temel amacı olan mağaza imajıyla ilişkili 
fiyat ve değer algılarına odaklanılabilecektir. Araştır-
manın örneklem çerçevesini belirlenen mağazalara 
alışveriş yapmak üzere giren tüm müşteriler oluştur-
maktadır. Araştırmanın zaman ve maliyet kısıtlarının 
bulunmasından dolayı, örneklem çerçevesini oluştu-
ran bireyler arasından mağazalara 2014 yılının Kasım 
ayı içerisinde ve günün belirlenen saatlerinde alışve-
riş yapmak üzere giren bireylerden, tesadüfi olmayan 
yargısal örnekleme yoluyla örneklemler seçilmiştir. 
Toplamda elde edilen 325 anket verisi, araştırmanın 
analizlerinde kullanılarak bulgular incelenecektir. 
Araştırmada veri elde etmede, araştırmanın değiş-
kenleriyle ilgili ölçeklerin yer aldığı anketler kulla-
nılmıştır. Mağaza fiyat düzey imajını ölçmede Zielke 

(2010)’nin beş ifadeli ölçeğinden ve değer algısını 
ölçmede Zielke (2010)’nin beş ifadeli ölçeğinden ya-
rarlanılmıştır.

Araştırmanın analiz sonuçları gerçekleştirildiğinde, 
düşük ve yüksek mağaza imajının, bu mağazalarda 
satılmakta olan ürünlere yönelik tüketicilerin fiyat ve 
değer algıları bakımından farklılıklar olacağı düşü-
nülmektedir. 

Pazarlama yazınında mağaza atmosferine ilişkin bir-
çok çalışmanın bulunmasına karşın, mağaza imajı ile 
fiyat ve değer algılarının kapsamlı olarak incelendiği 
çalışmaların yetersizliği dikkat çekmektedir. Araştır-
ma sonuçlarının, mağaza yöneticilerinin imaj oluş-
turmaya yönelik stratejiler geliştirmelerinde katkılar 
sağlayacağı beklenmektedir. Ayrıca, bu çalışmanın 
özellikle Türkiye’de altın piyasasına yön vermesiyle 
sektörel açıdan ekonomide önemli bir yere sahip olan 
kuyumculara farklı bir bakış açısı kazandıracağı dü-
şünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın kuyum-
cu mağazaların pazarlama uygulamaları açısından 
öncül nitelikte olacağı düşünülebilir.
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Özet
Pazarlama akademisyenleri uzun süredir ülkelerin 
ve ülkelerin etkilerini tüketici tercihleri bağlamında 
yorumlamaktadırlar. Fakat belirli bir ülkede üretilen 
ürünlerin algılanmasıyla ilgili çok az çalışma bulun-
maktadır. Fiyat ve kalite, pazar ile ilgili ipuçlarının en 
başında gelmesinden dolayı, ürünleri değerlendirmede 
“üretim yeri” bilgisinin etkisine özellikle odaklanıl-
ması gerekmektedir. Bu çalışmada iki gruplu deneysel 
tasarıma (“Almanya’da üretilmiştir” ve “Çin’de üretil-
miştir”) dayalı anketler yoluyla Mersin’de yaşayan 312 
kadın tüketiciden veriler elde edilmiş ve aynı kozme-
tik ürününü üreten iki ülke arasında, makro ve mik-
ro ülke imajı, fiyat adaleti algısı ile fiyat-kalite şeması 
bağlamında farklılıklar test edilmiştir. Çok değişkenli 
test sonuçları (MANCOVA), iki ülke arasında makro 
ve mikro ülke imajı, fiyat adaleti algısı ile fiyat-kali-
te şeması açısından anlamlı farklılıklar bulunduğunu 
göstermiştir. Bu çalışmanın bulguları, ürünlerin üre-
tildikleri ülkeler konusunda yeni yollar önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fiyat Algısı, Ülke İmajı, Üretim 
Yeri

Abstract
Marketing academics have long been interpreted the 
effect of countries and their images within the scope of 
consumers’ preferences. But, there is little study about 
perceptions about products made in a given country. 

Since price and quality are leading marketplace cues 
among other factors, the influence of  “made in” infor-
mation in evaluating products is needed to be specifi-
cally focused. In this study, through a survey based on 
the two-group design (“made in Germany” vs “made in 
China”), primary data from 312 women living in Mer-
sin has been collected and the data was used to test the 
difference between two countries that manufacture the 
same cosmetic product by means of macro and micro 
country image, price fairness, and price-quality sche-
ma. The multivariate test results (MANCOVA) showed 
that macro and micro country image, price fairness, 
and price-quality schema significantly differ between 
given countries. Empirical findings of this study suggest 
a new way of thinking about country of manufacturing.

Keywords: Price Perception, Country Image, Made in

Giriş
Ürünlerin üretimlerinin küresel faaliyetler sonucu 
gerçekleştirildiği günümüzün pazar sistemlerinde, 
tüketicilerin ürünleri değerlendirirken ürünlerin üre-
tildikleri ülkeleri de dikkate alabilmektedirler (Roth 
ve Romeo, 1992, s.477). Bir ülkeden diğerine ihraç 
edilen bir ürün, bir ülkede tasarlanmış, diğer bir veya 
birkaç farklı ülkede üretilmiş ve bir diğer ülkede mar-
kalandırılmış olabilmektedir (Roth ve Romeo, 1992, 
s.478). Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler, 
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daha düşük ücretli işgücü, düşük taşıma maliyetleri 
ve dolayısıyla ölçek ekonomilerini sağlamak gibi stra-
tejik nedenlerden dolayı, üretimlerini diğer ülkelerde 
gerçekleştirmeye başlamıştır (Pappu, Quester ve Co-
oksey, 2007, s.727). 

İşletmeler üretmekte oldukları ürünlerin üretim yer-
lerini, ürünlerin üzerlerine yerleştirilen etiketlerde 
“Çin’de üretilmiştir” (Made in China) veya “ABD’de 
üretilmiştir” (Made in USA) gibi ibarelerle belirt-
mektedirler. Üretim yerlerini belirten bu etiketler, 
tüketicilere ürünlerin kalitesi hakkında bir ipucu sağ-
lamaktadır (Suri ve Thakor, 2013, s.121).

Ürünlerin üretimlerinin gerçekleştirildiği ülkelere 
özgü finansal raporlarda yer almayan bazı soyut un-
surların (ülke imajı gibi) ürün satışlarını ve pazarla-
ma stratejilerini etkiledikleri bilinmektedir. Örneğin 
tüketicilerin Japon markalarının işgücü, teknoloji ve 
üretim süreciyle ilgili olarak sahip oldukları olumlu 
inançları nedeniyle, güvenilir olduklarına dair bir 
algı oluşmaktadır (Kim ve Chung, 1997, s.362). Ör-
neğin tüketiciler, Sony ve Mitsubishi gibi markaların 
Japonya’da üretildiklerini düşünseler de, bu markalar 
“Malezya’da üretilmiştir” etiketiyle Avustralya’da satı-
labilmektedir. İşletmeler üretimlerini diğer ülkelere 
kaydırmadan önce tüketicilerin üretimin gerçekleşti-
rileceği ülkelerle ilgili algılarını ve ülke imajlarını an-
lamaları gerekmektedir (Pappu, Quester ve Cooksey, 
2007, s.727).

Bu çalışmayla, belirli bir menşei (Fransa) olan koz-
metik ürününün menşei dışındaki iki farklı ülkede 
(Almanya ve Çin) üretilmiş olması durumunda, tü-

keticilerin, üretilen ülkeler ile ilgili mikro ülke imajı, 
makro ülke imajı, fiyat adaleti algısı ve fiyat-kalite şe-
ması değişkenlerinin, ürüne yönelik ilgilenim düzey-
lerinin sabit tutulması yoluyla (kovaryans değişken) 
incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, araştırma 
değişkenleri ile ilgili yazın taraması yapılmış ve son-
rasında araştırmanın yöntemi, bulguları ve sonuçları 
üzerinde durulmuştur. Çalışmanın, pazarlama yazı-
nında birçok çalışmaya konu olan ülke menşei etki-
sinin ötesinde, üretim yerinin tüketici davranışları ile 
ilişkilendirildiği sınırlı sayıdaki çalışmaya ve konuyla 
ilgili Türkçe yazına katkısı olacağı beklenmektedir. 

Ülke İmajı, Fiyat ve Kalite Algıları
Marka imajı, pazarlamada uzun yıllar üzerinde duru-
lan bir kavram olup, tüketici zihninde bir markanın 
çağrışımıyla yansıyan o marka ile ilgili algılar olarak 
tanımlanmaktadır (Keller, 1993: 3). Ülke imajı da, 
marka imajına benzer şekilde, bir ülkenin tüketici-
lerin zihninde oluşturduğu çağrışımlardır (Martin 
ve Eroglu, 1993). Pazarlama yazınında ülke imajı 
konusunun kavramsal olarak iki şekilde ele alındığı 
bilinmektedir (Agarwal ve Sikri, 1996). İlk görüşe 
göre ülke imajı, ürünlerin üretildikleri ülkelere yöne-
lik genel kapsamlı tüketici algıları olarak değerlendi-
rilmektedir (Örneğin, Han ve Terpstra, 1988). İkinci 
görüşe göre ülke imajı, belirli bir ürünün üretildiği 
ülkeye yönelik inanış ve tutumlar olup, ürün sınıfına 
göre bu tutumlar değişiklik göstermektedir (Örneğin, 
Bilkey ve Nes, 1982). Uluslararası pazarlama yazının-
da ülke imajının makro düzey ve mikro düzey olmak 
üzere iki farklı yönden incelenerek kavramsallaştırıl-

Tablo 1. Makro ve Mikro Ülke İmajının Boyutları

Kaynak: Martin ve Eroglu, 1993.

Makro Ülke İmajı Mikro Ülke İmajı 

Teknolojik araştırma düzeyine sahiptir.  Mükemmel kalitede işçiliğe sahiptir. 

Yüksek kaliteli ürünlerin üreticisidir. Teknik açıdan gelişmiştir. 

Yüksek yaşam standardına sahiptir.  Yenilikçidir. 

İşgücü maliyetleri yüksektir. Ürün satıcısına duyulan güven yüksektir. 

Refah sistemi vardır. Çok fazla reklamla desteklenmektedir. 

Sanayileşme düzeyi yüksektir. Tanınmış markaları vardır. 

Askeri olmayan (sivil) devlet sistemine sahiptir. Sağlamdır. 

Son derece gelişmiş ekonomiye sahiptir. Pahalıdır. 

Okur-yazar oranı yüksektir. Yüksek statülüdür. 

Serbest piyasa sistemi hakimdir. Mükemmeldir. 

Demokratiktir. Elit kesime hitap eder. 

 Güvenilirdir. 
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dığı görülmektedir (Martin ve Eroglu, 1993). Martin 
ve Eroglu (1993)’nun kavramsallaştırdığı makro ve 
mikro ülke imajının boyutları Tablo 1’de verilmiştir.

Ülke imajı, ürünlerin kalitelerini değerlendirmede 
dışsal bir ipucu işlevi görmektedir (Eroglu ve Mach-
leit, 1989). Ayrıca yapılan araştırmalar, ülke imajının, 
tüketicilerin ürünlerin kalitelerini, üretildikleri ülke 
açısından değerlendirmede bir “halo” işlevi gördüğü 
üzerinde odaklanmaktadır (Bilkey ve Nes, 1982; Han, 
1989). Örneğin, ürünlerin üretildikleri ülkelerden 
kaynaklı olarak tüketicilerin ürünleri değerlendir-
meleri hakkında yapılan ilk çalışmalardan biri olan 
Schooler (1965)’ın araştırmasında, Orta Amerika’da 
yer alan farklı iki ülkenin imajının, bu ülkelerin sek-
törel farklılıklarından kaynaklı olarak tüketiciler ta-
rafından farklı değerlendirildiği belirlenmiştir. Bu 
farklılık da bu ülkelerde üretilen ürünlerin farklı al-
gılanmasına yol açmaktadır. Hatta tüketiciler, belir-
li ürünlerin üretiminde lider konumda olduklarını 
bildikleri ülkelerde üretilen ürünler için olumlu çağ-
rışımlar yapabilmekte ve kalitelerini olumlu olarak 
değerlendirmektedirler (Zeugner-Roth, Diamanto-
poulos ve Montesinos, 2008).

Farklı ülkelerin ürettikleri ürünlere yönelik olarak, 
tüketicilerin önyargılarının incelendiği bir araştır-
mada, Alman ürünlerinin, Asya, Hindistan ve Batı 
Avrupa’da üretilen ürünlere kıyasla daha iyi olduk-
ları ve bu ürünlere yönelik algılanan kalitenin daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Schooler, 
1971). Dolayısıyla, fiyat ve değer unsurları temel alın-
dığında, Almanya’da üretilen ürünlerin, günden güne 
daha iyi bir statü kazandığı bilinmekte ve bu duru-
mun gerekçesi, Almanya’daki titiz işçilik ve teknik ge-
lişmişlik ile açıklanmaktadır (Nagashima, 1977).

Çin’de üretilmekte olan ürünlerin toplam ihracat mik-
tarı, sağladığı fiyat avantajı nedeniyle 1980 yılından 
2010 yılına kadar 17,8 milyon dolardan 1577,9 milyon 
dolara yükselmiştir. Fakat üretilen bu ürünlerin kali-
te ve güvenlik sorunları, tüketicilerin daha iyi kalite 
ve değerde üretim gerçekleştirilen alternatif ülkelerin 
ürünlerine yönelmesine yol açmaktadır (Wang, Sun, 
Li, Li ve Zou, 2013). Akdeniz Ar ve Kara (2014) ta-
rafından, Türkiye’de gerçekleştirilen bir çalışmanın 
sonucunda, tüketicilerin Çin’de üretilen küresel ürün-
lere güven düzeylerinin ve kalite algılarının düşük 
olduğu ve satın alma niyetlerini olumsuz yönde etki-
lediği belirlenmiştir. Ülke imajı ile ilgili açıklamalar 
doğrultusunda aşağıdaki iki hipotez geliştirilmiştir:

H1: Üretim yeri Almanya olarak belirtilen kozme-
tik ürününe yönelik tüketicilerin makro ülke 
imaj algısı, Çin’de üretildiği belirtilen aynı 
üründen daha yüksektir.

H2: Üretim yeri Almanya olarak belirtilen kozme-
tik ürününe yönelik tüketicilerin mikro ülke 
imaj algısı, Çin’de üretildiği belirtilen aynı 
üründen daha yüksektir.

Ülke imajının, özellikle ülkenin gelişmişlik ölçüsü-
nün etkisiyle, ürünlerin değerlendirilmesinde bir 
stereotip veya halo işlevi gördüğünün (Han, 1989) 
bilinmesine rağmen, tüketicilerin ürünle ilgili sahip 
oldukları bilgi ve ilgilenim düzeylerine göre üretilen 
ülkelerdeki ürünlerin değerlendirilmesindeki etkisini 
anlamsız hale getirebilmektedir (Johansson, Doug-
las ve Nonaka, 1985, s.388). Bu nedenle, çalışmaya 
katılan tüketicilerin, araştırmada incelenen ürüne 
yönelik ilgilenim düzeyleri ölçülerek, araştırma kap-
samında ele alınan diğer değişkenlere olabilecek etki-
sini hariç tutumak için ilgilenim düzeyleri kovaryans 
olarak analize alınmıştır.

Ürünlerin menşei ülkelerinde üretilmesi durumun-
da, tüketicilerin bu ürünleri kaliteli olarak algılamak-
ta ve satın almak için ödemeye istekli olmaktadırlar 
(Miyazaki, Grewal ve Goodstein, 2005). Örneğin 
Koschate-Fischer, Diamantopoulos ve Oldenkotte 
(2012) tüketicilerin, olumlu imaja sahip bir ülkede 
(Örneğin, ABD) üretilen ürünlere, daha düşük imajlı 
ülkede üretilmiş olan ürünlere kıyasla daha yüksek 
fiyat ödeyebileceklerini saptamışlardır. Tüketicilerin 
ürünleri satın almak için ödeyecekleri fiyata karşı 
göstermiş oldukları tepkiler ve tutumlar, fiyat algıla-
rıyla açıklanabilmektedir. Bir işletmenin ürünü için 
belirlediği fiyatını yüksek olarak algılayan tüketiciler, 
bu fiyattan işletmenin yüksek kar elde ettiğini ve bu 
ürünün adil bir fiyatının olmadığını düşünebilmek-
tedirler (Campbell, 1999, s.146). Ayrıca tüketiciler 
ürünlere ödedikleri bedelin karşılığında elde edecek-
leri faydaya (performans, kalite gibi) göre bu ürün-
lerin fiyatlarının adil olup olmadığına karar verebil-
mektedirler (Herrmann vd., 2007). Sonuçta, ürünler 
ve kaliteleri ile ilgili bir önyargı ve halo olduğu bilinen 
ürünlerin üretildiği ülke bilgisine göre, fiyat adaleti 
algılarının da farklılık göstermesi beklenebilir. Buna 
göre sunulan hipotez şöyledir:

H3: Almanya’da üretildiği belirtilen kozmetik ürü-
nüne yönelik tüketicilerin fiyat adaleti algısı, 
Çin’de üretildiği belirtilen aynı üründen daha 
yüksektir.
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Tüketicilerde, bir ülkenin yüksek kalitede ürün üre-
temeyeceği yönünde bir algı olması durumda, bu tü-
keticilerin fiyata dayalı kalite değerlendirmesi yapma 
eğilimi azalmaktadır (Chao, 1993). Suri ve Thakor 
(2013), ürünlerin üzerinde üretildikleri ülkenin be-
lirtilmesinin, tüketicilerin fiyat algılarına etkisinin 
olabileceğini belirtmektedirler. Özellikle fiyat dü-
zeyinin ürünlerin kalite düzeyiyle ilişkilendirildiği 
yönündeki inançlar olan ve literatürde fiyat-kalite 
şeması olarak nitelenen (Lichtenstein, Ridgway ve 
Netemeyer, 1993, s.236) değişkenin de ürünlerin 
üretildikleri ülkeler açısından farklılık göstereceği 
beklenmektedir. Örneğin Maronick (1995)’in gerçek-
leştirdiği bir araştırmada, araştırmaya katılan tüketici 
gruplarına, “ABD’de üretilmiştir” ifadesinin yer aldığı 
ve herhangi bir açıklamanın olmadığı ürün reklamla-
rı gösterilmiştir. Maronick (1995)’in çalışmasının so-
nunda, üretim yeri belirtilen ürünlerin fiyatına göre 
kalitesinin olumlu olarak değerlendirildiği belirlen-
miştir. Fiyat-kalite şeması ile ilgili geliştirilen hipotez 
şöyledir:

H4: Almanya’da üretildiği belirtilen kozmetik ürü-
nüne yönelik tüketicilerin fiyat-kalite şeması, 
Çin’de üretildiği belirtilen aynı üründen daha 
yüksektir.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, örneklem olarak seçilmiş ka-
dın tüketicilerin, farklı iki ülkede üretilmiş kozmetik 
ürünü ile ilgili olarak algıladıkları mikro ülke imajı, 
makro ülke imajı, fiyat adaleti algısı ve fiyat-kalite 
algısı değişkenlerinin incelenmesidir. Bu bağlamda 
Mersin ili şehir merkezinde yer alan büyük bir alışve-
riş merkezinden alışveriş yapmakta olan kadın tüke-
ticiler kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve yüz-
yüze gerçekleştirilen anketler yoluyla araştırmanın 
verileri elde edilmiştir. 2014 yılının Ağustos ayı içeri-
sinde gerçekleştirilen saha araştırmasında uygulanan 
318 anketten 312 tanesinin araştırmanın analizlerin-
de kullanılabilecek durumda olduğu belirlenerek 312 
anket verisi üzerinde analizler yapılmıştır.

Araştırma iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşa-
mada, katılımcılara araştırmada incelenen Fransa 
menşeili bir kozmetik ürününün sadece fotoğrafının 
ve bu ürüne yönelik ilgilenim düzeyini ölçen ifade-

lerin yer aldığı anketler uygulanmıştır. Çalışmada, 
menşei Fransa olan kozmetik ürününün ele alınması 
ile, çalışmanın literatür bölümünde de belirtilen şe-
kilde ülke menşei etkisi ve üretim yeri etkisinin farklı 
kavramlar olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Araştırmanın ikinci aşamasında, menşei Fran-
sa olan kozmetik ürününün fotoğrafının üzerinde 
“Almanya’da üretilmiştir” veya “Çin’de üretilmiştir” 
şeklinde ibarelerin de yer aldığı iki farklı broşür ha-
zırlanmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında, araştır-
manın ilk aşamasına katılmış olan bireylere bu iki tür 
broşürden biri gösterilmek suretiyle, araştırma değiş-
kenleriyle ilgili ölçeklerin yer aldığı anketler uygu-
lanmıştır. Katılımcılara gösterilecek broşürün seçimi 
rasgele olarak (Almanya veya Çin) belirlenmiştir.

Farklı iki ülkede (Almanya ve Çin) üretilmekte olan 
kozmetik ürününe yönelik tüketicilerin makro ülke 
imajı, mikro ülke imajı, fiyat-değer algısı ve fiyat-ka-
lite algısının incelendiği bu çalışmada farklı çalışma-
larda kullanılan ölçeklerden yararlanılmıştır. Bu açı-
dan kullanılan ölçeklerin daha önceki araştırmalarda 
geçerliliğinin sağlandığı söylenebilmektedir. Makro 
ve mikro ülke imajlarını ölçmek amacıyla Martin 
ve Eroglu (1993)’nun, fiyat adaleti algısını ölçmede 
Homburg, Totzek ve Krämer (2014)’ın ve fiyat-kali-
te şemasını ölçmek amacıyla Lichtenstein, Ridgway 
ve Netemeyer (1993)’in çalışmalarında kullandık-
ları ölçeklerden yararlanılmıştır. Kovaryans olarak 
değerlendirilen ilgilenim düzeyini ölçmek için Za-
ichkowsky (1985)’nin geliştirdiği, Celuch ve Taylor 
(1999) tarafından sekiz değişkene indirgenmiş olan 
ölçek kullanılmıştır. 

Araştırmanın Bulguları
Araştırmaya katılan 312 kadın tüketicinin demogra-
fik özelliklerine ilişkin Tablo 2 incelendiğinde, katı-
lımcıların büyük çoğunluğunun (%74,1) 25-44 yaş 
aralığında yer aldığı, %15,7’sinin 1000 TL ve altında, 
%25,9’unun 1001-2000 TL aralığında, %40,1’inin 
2001-3000 TL aralığında ve %18,3’ünün ise 3001TL 
ve üzerinde aylık toplam hanehalkı gelirine sahip 
olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %10,4’ü 
lise ve altı, %61,2’si ise lisans ve üzeri eğitim düzeyine 
sahiptir. 
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Tablo 2. Araştırmaya Katılan Bireylerin Demografik Özellikleri
Demografik Özellik n % 

Yaş   
<25 40 12,8 
25-34 163 52,3 
35-44 68 21,8 
45-54 31 9,9 
>55 10 3,2 

Aylık Toplam Gelir   
1000 TL ve altı 49 15,7 
1001-2000 TL 81 25,9 
2001-3000 TL 125 40,1 
3001-4000 TL 49 15,7 
4001 TL ve üzeri 8 2,6 

Eğitim durumu   
Ortaokul ve altı 27 8,7 
Lise 53 17 
Önlisans 41 13,1 
Lisans 155 49,7 
Yükseklisans ve üzeri 36 11,5 

 

Tablo 3. Faktör Analizi

Faktör Adı Değişkenler Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 6 
Güvenilirlik 

(Cronbach α) 

Mikro Ülke 
İmajı 

mikro20 0,847     

0,952 

mikro19 0,842     

mikro18 0,807     

mikro16 0,790     

mikro23 0,785     

mikro17 0,775     

mikro15 0,770     

mikro21 0,757     

mikro22 0,750     

mikro12 0,627     

mikro13 0,514     

mikro14 0,463     

Makro Ülke 
İmajı 

makro6  0,816    

0,939 

makro1  0,789    

makro3  0,773    

makro5  0,763    

makro9  0,735    

makro4  0,731    

makro7  0,722    

makro10  0,717    

makro11  0,685    

makro8  0,653    

makro2  0,554    

İlgilenim 

ilgilenim2   0,886   

0,940 

ilgilenim6   0,872   

ilgilenim7   0,870   

ilgilenim1   0,869   

ilgilenim5   0,864   

ilgilenim4   0,789   

ilgilenim3   0,780   

ilgilenim8   0,740   

Fiyat Adaleti 
Algısı 

 fadalet4    0,786  

0,962 
fadalet2    0,781  

fadalet3    0,774  

fadalet1    0,733  

Fiyat-Kalite 
Şeması 

fkalite3     0,869 

0,893 
fkalite2     0,856 
fkalite1     0,809 
fkalite4     0,788 

Özdeğerler  14,688 5,836 3,211 2,531 1,612  

Faktörlerin 
Açıklayıcılığı 

 
20,862 18,636 14,689 8,824 8,472 

 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterlilik Ölçüsü=0,929  

Bartlett Küresellik Testi: Ki-kare değeri=11687,148 Serbestlik derecesi=741 p=0,000  
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Araştırmada yer alan beş değişkeni ölçen ölçeklerin 
ilgili faktörler altında toplanıp toplanmadığını belir-
lemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmış 
ve değişkenlerin beş faktör altında toplandığı görül-
müştür. Temel bileşenler analizi ve Varimax döndür-
me yöntemi uygulanarak yapılan faktör analizi so-
nucunda, araştırmada elde edilen örneklemin faktör 
analizini gerçekleştirmek için yeterli düzeyde (KMO 
Değeri=0,929) ve anlamlı (p<0,000) olduğu sonucu-
na ulaşılmıştır. Faktör Analizi sonucu elde edilen fak-
tör yükleri ve güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’te 
gösterilmektedir. 

Farklı iki üretim yerine göre (Almanya ve Çin), grup-
ların makro ülke imajı, mikro ülke imajı, fiyat adaleti 
algısı ve fiyat-kalite algısı bakımlarından karşılaştı-
rılması, MANCOVA analiziyle gerçekleştirilmiştir. 
Analizde, ürüne yönelik ilgilenim kovaryans olarak 
değerlendirilmiştir. Araştırmanın hipotezlerini test 
etmede, istatistiksel paket programı kullanılmıştır.

MANCOVA analizinin gerçekleştirilmesi için, var-
yansların homojenliği, normallik ve varyans-kovar-
yans matrisinin homojenliği (Box’ın M Testi) gibi 
varsayımları sağlaması gerekmektedir (Tabachnick 
ve Fidell, 2007, s.303). Her bir grupta yer alan örnek-
lem sayısının eşit ve yeterli düzeyde (n>30) olması 
durumunda varyans-kovaryans matrisinin homojen-
liğinin ve varyansların homojenliği şartlarının sağ-
landığı varsayılmaktadır (Tabachnick ve Fidell, 2007; 
Pallant, 2005). Ayrıca, Tabachnick ve Fidell (2007) 
örneklem büyüklüğünün yeterince büyük (n>200) ol-
ması durumunda, normallik varsayımının göstergesi 
olarak kullanılan basıklık ve çarpıklık değerlerinin 
normal dağılıma yakın ölçüdeki simetriyi sağlayacak 
şekilde önemini yitirdiğini ve dolayısıyla normallik 
varsayımının sağlandığını belirtmektedirler. Bu çalış-
mada örneklem sayısının normallik varsayımını kar-
şılayacak yeterlilikte (n=312>200) ve grupların eşit ve 
30’dan büyük (her bir grup için n=156) olması nede-
niyle, MANCOVA analizinin gerçekleştirilmesi için 
gerekli varsayımların sağlandığı söylenebilmektedir.

Bağımlı Değişkenler 

Ortalamalar 

F Değeri Anlamlılık Sonuç Almanya 

(n=156) 

Çin 

(n=156) 

Makro Ülke İmajı 5,448 4,298 85,396 0,000* Almanya>Çin 

Mikro Ülke İmajı 5,037 3,440 159,879 0,000* Almanya>Çin 

Fiyat Adaleti Algısı 4,558 2,998 102,746 0,000* Almanya>Çin 

Fiyat-Kalite Şeması 4,774 4,317 8,178 0,005* Almanya>Çin 

Kovaryans değişken: Ürüne yönelik ilgilenim  

 

Tablo 4. MANCOVA Analizi Sonuçları

* p<0,05

Tablo 4’te verilen MANCOVA analizi sonuçlarına 
göre, tüketiciler, Almanya’da üretildiği belirtilen koz-
metik ürününün makro ülke imajı, mikro ülke ima-
jı, fiyat adaleti algısı ve fiyat-kalite şemasının, Çin’de 
üretildiği belirtilen aynı kozmetik ürününe kıyasla 
daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu-
lar, araştırmanın tüm hipotezlerinin desteklendiğini 
göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler
Tüketicilerin, ürünlerin üretildikleri ülkeler ile ilgili 
görüşleri ve bu görüşlerin tüketimle ilgili tutum ve 
davranışlara etkisi uzun süredir pazarlama alanında 
çalışan akademisyen ve yöneticilerin ilgisini çekmek-
tedir. Bu alanda yapılan çalışmalar incelendiğinde, 
konuların ülke menşei etkisi ve etnosentrizm üzerin-
de yoğunlaştığı gözlemlenebilmektedir. Diğer yandan 
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uluslararası pazarlama yazınında “made in” olarak 
belirtilen ve ürünlerin üretim yerleri ile ilgili çalışma-
ların yeterli düzeyde olmadığı dikkat çekmektedir. Bu 
çalışmada, iki farklı ülkede (Almanya ve Çin) üretimi 
gerçekleşmiş olan bir ürünün, üretildikleri ülkeler 
itibariyle, ülke imajı, fiyat adaleti algısı ve fiyat-kalite 
şeması bakımlarından farklı algılandığı görülmüştür. 

Her ne kadar günümüzün özellikle fiyat rekabeti ha-
lindeki işletmeler, üretimlerini ekonomiklik ilkesine 
göre sürdürme eğiliminde olsalar da, bu çalışmada 
görüldüğü gibi üretimlerinin gerçekleştirildiği ülkeler 
bakımından tüketicilerin farklı algıları oluşabilmekte-
dir. Ürünlerin, “ekonomik bir şekilde” fakat “olumsuz 
imaja sahip ülkede” üretilmesinin, özellikle rekabette 
önemli iki unsur olan kalite ve fiyat algılamaları bo-
yutlarıyla değerlendirildiği bu çalışmanın pazarlama 
yöneticilerine ışık tutacağı düşünülmektedir.

Çalışmada, ülkeler arası algılanan farklılığın daha 
açık bir şekilde belirlenmesinde kullanılan makro ve 
mikro ülke imajı, aslında tüketicilerin bu ülkelerle 
ilgili öznel bilgi düzeyleri veya deneyimleriyle oluş-
turdukları şemalarla değerlendirilmiştir. Yüksek mü-
hendislik gücü ve teknolojik gelişmişliğe sahip oldu-
ğu bilinen Almanya ve düşük maliyette üretimlerini 
gerçekleştirdiği bilinen Çin’in, çalışmada incelenen 
üretim yerleri olarak belirlenmesiyle, araştırma de-
ğişkenleri açısından daha etkili sonuçlara ulaşılması 
amaçlanmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın sonuçları-
nın diğer ülkeler açısından genellenemeyeceği açıktır. 
Gelecekteki araştırmalarda, farklı ülkelerin üretimle-
rinin, farklı pazarlarda ve farklı ürünler üzerinde ger-
çekleştirilmesi konuya katkı sağlayacaktır.

Kaynakça
Agarwal, S. & Sikri, S. (1996). Country Image: Con-

sumer Evaluation of Product Category Extensions. 
International Marketing Review, 13 (4), 23-39.

Akdeniz Ar, A. & Kara, A. (2014). Emerging Market 
Consumers’ Country of Production Image, Trust, 
and Quality Perceptions of Global Brands Made-in 
China. Journal of Product & Brand Management, 
23 (7),  491-503.

Bilkey, W. J. & Nes, E. (1982). Country-of-Origin Ef-
fects on Product Evaluations. Journal of Internati-
onal Business Studies. 13, 89-99.

Campbell, M. C. (1999). “Why Did You Do That?” The 
Important Role of Inferred Motive in Perceptions 
of Price Fairness. Journal of Product & Brand Ma-
nagement, 8 (2), 145-152.

Celuch, K. & Taylor, S. A. (1999). Involvement with 
Services: An Empirical Replication and Extension 
of Zaichkowsky’s Personal Involvement Inventory. 
Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, 
and Complaining Behavior, 12, 109-122.

Chao, P. (1993). Partitioning Country of Origin Ef-
fects: Consumer Evaluations of A Hybrid Product. 
Journal of International Business Studies, 24 (2), 
291-306.

Eroglu, S. A. & Machleit, K. A. (1989). Effects of Indi-
vidual and Product‐Specific Variables on Utilising 
Country of Origin as a Product Quality Cue. Inter-
national Marketing Review, 6 (6), 27-41.

Han, C. M. (1989). Country Image: Halo or Summary 
Construct?. Journal of Marketing Research, 26, 
222-229.

Han, C. M. & Terpstra, V. (1988). Country of Origin 
Effects for Uni-National and Bi-National Products. 
Journal of International Business Studies, 19, 235-
55.

Herrmann, A., Xia, L., Monroe, K. B. & Huber, F. 
(2007). The Influence of Price Fairness on Custo-
mer Satisfaction: An Empirical Test in the Context 
of Automobile Purchases. Journal of Product & 
Brand Management, 16 (1), 49-58.

Homburg, C, Totzek, D. & Krämer, M. (2014). How 
Price Complexity Takes Its Toll: The Neglected 
Role of A Simplicity Bias and Fairness in Price 
Evaluations. Journal of Business Research, 67 (6), 
1114-1122.

Johansson, J. K., Douglas, S. P. & Nonaka, I. (1985). 
Assessing the Impact of Country of Origin on Pro-
duct Evaluations: A New Methodological Perspec-
tive. Journal of Marketing Research, 22 (4), 388-
396.

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring And 
Managing Customer-Based Brand Equity. Journal 
of Marketing, 57 (1), 1-22.



58

Ürünlerin Üretildikleri Ülkelere Yönelik Bilginin Tüketicilerin Fiyat ve Kalite Algılarına Etkisi

Kim, C. K. & Chung, J. Y. (1997). Brand Popularity, 
Country Image and Market Share: An Empirical 
Study. Journal of International Business Studies. 28 
(2), 361-386.

Koschate-Fischer, N., Diamantopoulos, A. & Olden-
kotte, K. (2012). Are Consumers Really Willing to 
Pay More for A Favorable Country Image? A Study 
of Country-Of-Origin Effects On Willingness to 
Pay. Journal of International Marketing, 20 (1), 19-
41.

Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M. & Netemeyer, R. G. 
(1993). Price Perceptions and Consumer Shopping 
Behavior: A Field Study. Journal of Marketing Re-
search, 30 (2), 234-245.

Maronick, T. J. (1995). An Empirical Investigation of 
Consumer Perceptions of “Made in USA” Claims. 
International Marketing Review, 12 (3), 15-30.

Martin, I. M. & Eroglu, S. (1993). Measuring A Multi-
Dimensional Construct: Country Image. Journal 
of Business Research, 28 (3), 191-210.

Miyazaki, A. D., Grewal, D. & Goodstein, R. C. (2005). 
The Effect of Multiple Extrinsic Cues on Quality 
Perceptions: A Matter of Consistency. Journal of 
Consumer Research, 32, 146- 153.

Nagashima, A. (1977). A Comparative “Made in” Pro-
duct Image Survey among Japanese Businessmen. 
Journal of Marketing, 41 (3), 95-100.

Pallant, J. (2005). SPSS Survival Manual: A Step By 
Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Win-
dows (2.Baskı). New York: Open University.

Pappu, R., Quester, P. G. & Cooksey, R. W. (2007). Co-
untry Image and Consumer-Based Brand Equity: 
Relationships and Implications for International 
Marketing. Journal of International Business Stu-
dies, 38 (5), 726-745.

Roth, M. S.  & Romeo, J. B. (1992). Matching Product 
Category and Country Image Perceptions: A Fra-
mework for Managing Country-of-Origin Effects. 
Journal of International Business Studies, 23 (3), 
477-497.

Schooler, R. D. (1965). Product Bias in the Central 
American Common Market. Journal of Marketing 
Research, 2 (4), 394-397.

Schooler, R. (1971).  Bias Phenomena Attendant to the 
Marketing of Foreign Goods in the U.S. Journal of 
International Business Studies, 2 (1), 71-80.

Suri, R. & Thakor, M. V. (2013). “Made in Country” 
Versus “Made in County”: Effects of Local Manu-
facturing Origins on Price Perceptions. Psychology 
and Marketing, 30 (2), 121-132.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2007). Using Multiva-
riate Statistics (5.Baskı). Boston: Pearson.

Wang, Q., Sun, T., Li, M., Li, W. & Zou, Y. (2013). Ef-
fectiveness of the “Made in China” TV Advertise-
ment. Journal of Chinese Economic and Foreign 
Trade Studies, 6 (1), 4-18.

Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the Involvement 
Construct. Journal of Consumer Research, 12 (3), 
341-352.

Zeugner-Roth, K. P., Diamantopoulos, A. & Montesi-
nos, M. A. (2008). Home Country Image, Country 
Brand Equity and Consumers’ Product Preferen-
ces: An Empirical Study. Management Internatio-
nal Review, 48 (5), 577-602.



59

Anahtar Kelimeler: Ürünün Görsel Estetiği, İçsel 
Referans Fiyatlar, Fiyat Eşikleri, Uygun Fiyat

Giriş ve Amaç
Günümüzde her konuda yaşanan teknolojik yenilik-
ler, değişen ve yenilenen tüketici istekleri ve her sek-
törde artan rekabet unsuru, yönetici ve pazarlamacı-
ları, tüketicinin dikkatini daha fazla çekmek için yeni 
stratejiler bulmaya yöneltmiştir. Hizmet ve ürün fark-
lılaştırmasındaki etkili yollardan birisi estetik kulla-
nımıdır. Görsel ürün estetiği, günümüzde tüketicide 
değer yaratmak için kullanılan en etkili unsurlardan 
biridir. Diğer yandan, bir ürünün görsel estetiği tü-
keticideki ödeme istekliliğini etkileyen bir kavramdır. 
Bu yüzden, görsel ürün estetiği içsel referans fiyat-
lara ve özellikle de tüketicinin fiyat eşiklerine ciddi 
anlamda etki eden önemli bir faktördür. Görsel ürün 
estetiği ve tüketicideki fiyat eşikleri kavramı ile ilgili 
araştırmalar çok az sayıdadır. 

Bu çalışmanın amacı, ürünün görsel estetiğinin tü-
keticilerin içsel referans fiyatlarına olan etkisinin in-
celenmesidir. İçsel referans fiyatlar olarak tüketicinin 
ödemek istediği en yüksek fiyat, tüketicinin ödemek 
istediği en düşük fiyat ve uygun fiyat ele alınmıştır. 
Günümüz dünyasında şirketlerin, sadece geçerli fiyat 
politikalarına göre değil aynı zamanda tüketicilerin 
bir ürüne karşı olan hisleri ve verdikleri değere göre 
fiyatlandırma konusuna odaklanmaları gerekmekte-
dir. Tüketiciler günümüzde her ürün sınıfında estetik 
kavramına daha da fazla dikkat etmeye başlamışlar-
dır. Estetik ve eleştirel araştırma yaklaşımlarında, es-

tetik algının duygusal ve hissel doğası vurgulanması-
na rağmen bu kavramlar pazarlama araştırmalarında 
az çalışıldığı görülmektedir (Biehl-Missal ve Saren, 
2012). Bu bağlamda, mevcut araştırma ile gerek ku-
ramsal gerek uygulamaya dönük katkıda bulunulmak 
istenmiştir.

Literatür Analizi
Son yıllarda, insanların gerçeklik görüşü daha fazla 
estetik içermeye başlamakta ve insanlar kentsel, en-
düstriyel ve doğal çevrelerini tamamen yüksek este-
tiğe sahip bir senaryoya dönüştürmektedir (Wegge-
man, Lammers, Akkermans, 2007: 348). İnsanların 
ürünleri estetik açıdan değerlendirmeleri ürün tasa-
rımının bazı özelliklerinin varlığına bağlıdır. Bu özel-
likler bahsedilen kavramın estetik açıdan değerlendi-
rilmesini etkileyebilecek farklı kavramsal ve duygusal 
süreçler içinde yer alabilmektedir. İnsanlar değişik 
ürün tasarımlarının standart tasarımlı ürünlere göre 
estetik açıdan daha hoş olduğunu düşünmektedirler 
(Blijlevens, Carbon, Mugge, ve Schoormans, 2012: 
44-45). Tasarımı iyi yapılan yani estetik yönden kuv-
vetli olan ürünler, tüketicileri kendine çeker, onlarla 
iletişim kurar, tüketicilerde ürün deneyimini arttırır 
ve işletmenin marka kimliğini geliştirerek hem ürü-
nü hem de işletmeyi daha değerli hale getirir (Bloch, 
1995: 16-26). 

Estetik kavramının finansal kararlar üzerinde ciddi 
bir etkisi vardır. Fonksiyonel ve tasarımla ilgili olma-
yan ürünlere göre hedonik veya tasarımla ilgili olan 
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estetik yatırımların şirketler için önemli neticeleri 
vardır. (Townsend & Shu, 2010). Görsel estetik, için-
de birçok kavramı barındıran geniş anlama sahip bir 
terimdir. Bu kavramı açıklamak gerekirse, temel ola-
rak görsel estetik kavramı, tüketicinin ürün seçimin-
de önemli bir role sahip ve içinde ergonomi, verimli-
lik, dayanıklılık, geri dönüşüm ve dağıtım gibi birçok 
önemli faktörü içeren çok geniş bir terim olduğu gö-
rülür (Bloch, Brunel ve Arnold, 2003: 551).

Fiyatlandırma stratejisi oluşturulurken değer temelli 
fiyatlandırma kavramı üzerinde daha fazla durulma-
ya başlanmıştır. Değer temelli fiyatlandırma satıcının 
belirlediği fiyattan çok tüketicinin değer algısına göre 
ayarlanan fiyatlandırmadır (Armstrong ve Kotler, 
1999: 301). İşletmeler ve yöneticiler geleneksel fiyat-
landırma yöntemlerini kullanırken ürünün daha yük-
sek fiyattan tüketiciye sunulma olasılığını bazen göz-
den kaçırabilmektedir. Değer temelli fiyatlama yön-
temi bahsedilen bu durumdaki olasılığın belirlenme-
sine yarar sağlamaktadır (Ural, 2008). Değer temelli 
fiyatlandırma şirketlere ve yöneticilere rakiplerden 
ayırma, ürünün önemsenen özelliklerini tespit etme, 
ürünün konumlandırılmasında fayda sağlama gibi 
bazı faydalar sağlamaktadır (Gale ve Swire, 2006: 1).

Pazarlama dünyasında fiyat kavramı daha çok psiko-
lojik yönlü bir bakış açısına sahiptir. Fiyat kavramına 

bahsedilen bakış açısı ile yaklaşıldığında davranışsal 
fiyatlama konusunun ön plana çıktığı görülmektedir. 
Davranışsal fiyatlama alanındaki önemli konulardan 
birisi de referans fiyatlardır (Monroe, 1973). Referans 
fiyatlar içsel ve dışsal referans fiyat olmak üzere iki-
ye ayrılabilir (Mazumdar ve Papatla, 2000). İçsel re-
ferans fiyatının yargısal grubu içinde değer, merkezi 
eğilim ve sınırlar olarak üç alt gruba ayrılmaktadır 
(Lowengart, 2002: 153). Sınırlar grubunun içinde ise 
ödemeye istekli olunan maksimum fiyat, sınırlar, en 
düşük fiyat ve eşik fiyat kavramları yer almaktadır. 
Eşik fiyat kavramı belirli bir ürün veya hizmet için tü-
keticilerin ödeme istekliliğinde bulunduğu en yüksek 
ve en düşük fiyatlardır. Bir ürün için sadece bir kabul 
edilebilir fiyat yoktur, bunun yerine belli bir miktarda 
kabul edilebilir fiyat çeşitliliği söz konusudur (Mon-
roe, 2003: 141). 

Tasarım ve Yöntem
Araştırma verileri anket vasıtasıyla toplanmıştır. 
Araştırmanın örnekleme yöntemi olarak olasılığa da-
yalı olmayan tekniklerden biri olan kolayda örnekle-
me yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılma 
nedeni zaman ve maliyet sınırıdır. Araştırmanın mo-
deli aşağıda sunulduğu gibidir:

 

 H1 

  

 

H2 

 

 H3 

 

Ürünün Görsel Estetiği 
Tüketicinin Ödemek 

İstediği En Yüksek Fiyat 
Seviyesi 

Ürünün Görsel Estetiği 
Tüketicinin Ödemek 
İstediği En Düşük Fiyat 

Seviyesi 

Ürünün Görsel Estetiği 
Tüketicinin Ödemek 

İstediği Uygun Fiyat 
Seviyesi 

Şekil 1 - Araştırmanın Modeli Şekil 1. Araştırmanın Modeli



61

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Görsel ürün estetiğinin ölçülmesinde, Bloch, Brun-
nel ve Arnold (2003)’ın ölçeğinden faydalanılmıştır. 
Katılımcıların, ankette yer alan kavramlara katılma 
veya katılmama derecelerini olumlu veya olumsuz 
net bir şekilde belirtmelerini sağlamak amacıyla 5’li 
Likert ölçeği kullanılmıştır (1=Kesinlikle Katılmı-
yorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). Fiyat eşiklerinin 
ölçülmesinde ise Kent B. Monroe (2003)’nun ifade-
lerinden faydalanılmıştır. Araştırma için geliştirilen 
bu ankette, soruların anlaşılırlığını tespit etmek için 
farklı demografik özelliklere sahip 100 kişi üzerinde 
bir pilot çalışma yapılmıştır. Katılımcılardan ilgili so-
ruları akıllı cep telefonları için yanıtlamaları istenmiş 
ve ankette ürün estetiği, ödemek istedikleri en yüksek 
fiyat, en düşük fiyat ve uygun fiyat ile ilgili ifadeler 
yer almıştır.

Pilot çalışmadan sonra, gerekli düzeltilmeler yapılıp 
anket son haline getirilmiştir. Yapılan araştırma za-
man ve ulaşılabilirlik nedenleri ile Eskişehir ilinde 
yapılmıştır. Araştırma için hazırlanan anket, Eski-
şehir ilinde demografik özellikleri farklı 1000 kişiye 
uygulanmıştır. Araştırmanın hipotezleri aşağıdaki 
sunulduğu gibi geliştirilmiştir:

H1: Görsel ürün estetiği ile tüketicinin ödemek 
istediği en yüksek fiyat arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Görsel ürün estetiği ile tüketicinin ödemek is-
tediği en düşük fiyat arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki vardır.

H3: Görsel ürün estetiği ile tüketicinin ödemeyi en 
uygun bulduğu fiyat arasında istatistiksel ola-
rak anlamlı bir ilişki vardır.

Bulgular ve Tartışma
Verilerin analizi için SPSS 18,0 programından yarar-
lanılmıştır. Toplanan veriyi analiz edebilmek üzere 
frekans, güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon 

analizleri yapılmıştır. Anketi yanıtlayan kişilerin yak-
laşık %63,4’ü Erkek, %36,6’sı kadındır. Araştırmaya 
katılan kişilerin yaklaşık %26’sı 33 yaşının altında, 
yaklaşık %30’u 34-41 yaş aralığında ve yaklaşık %40’ı 
42-49 yaş aralığında olup %77,7’si Lisans mezunu, 
%7,4’ü Yüksek Lisans – Doktora mezunu, %14,9’u 
Lise mezunudur. Ayrıca anketi yanıtlayan kişilerin 
%78,1’i evli, %21,8’i ise bekârdır. Bu verilere ek olarak, 
ankete katılan kişilerin %57,4’ü 1900 Türk Lirasından 
yüksek %42,6’sı 1900 Türk Lirasından düşük gelir 
düzeyine sahiptir. Anket çalışması sonucunda elde 
edilen verilere göre, görsel ürün estetiğinin Cronbach 
Alpha değeri 0,968 bulunmuştur. Bu geçerlilik değeri 
kabul edilebilir limitler arasında yer almaktadır. 

Araştırmanın faktör analizi sonuçlarına göre görsel 
ürün estetiği, değer, tepki ve farkındalık olmak üzere 
3 alt boyuta sahiptir. Görsel ürün estetiği ölçeğinin 
aritmetik ortalama değerleri 2,91 ve 3.48 değerle-
ri arasında bulunmaktadır. Bu değerlerin yanı sıra 
düşük fiyata ait aritmetik ortalama değeri 774,92, 
yüksek fiyata ait aritmetik ortalama değeri 1481,35, 
uygun fiyata ait aritmetik ortalama değeri 1114, 80 
şeklinde ölçülmüştür. 

Araştırma modelini test etmek için regresyon analizi 
kullanılmıştır (Tablo 1 ve Tablo 2). Regresyon anali-
zi sonuçlarına göre ürünün görsel estetiği değişkeni, 
düşük fiyat değişkenini %29,1 oranında açıklamak-
tadır (F:411,931, p<0,01). Araştırma modelindeki 
ürünün görsel estetiği değişkeni yüksek fiyat değişke-
ninin %35,0’ini açıklamaktadır (F:539,862, p<0,01). 
Ayrıca, ürünün görsel estetiği değişkeni uygun fiyat 
değişkeninin %37,8’ini açıklamaktadır (F:607,038, 
p<0,01). Bahsedilen bu sonuçlar, ürünün görsel es-
tetiğinin alt boyutları da dâhil olmak üzere tüketici-
deki fiyat eşiklerini etkilediğini göstermiştir. Ayrıca 
yapılan ANOVA analizi sonuçlarına göre düşük fiyat 
(erkek:758,399; kadın:803,524; F:11,988, p<0,05) ve 
uygun fiyat (erkek:1097,87; kadın:1144,125; F:6,055; 
p<0,05) cinsiyete göre farklılaşırken uygun fiyatın 
yaşa göre farklılaştığı tespit edilmiştir.

Model No Regresyon Denk. Uyarlanmış R2 Std. Sapma         F        Sig.  

1  EYF = b0+ b1xUE*         0,350 323,653 539,862 0,000 
2 EDF = b0+ b1xUE*         0,291 168,032 411,931 0,000 

3 EUF= b0+ b1xUE*         0,378 226,484 607,038 0,000 
EYF: En Yüksek Fiyat; EDF: En Düşük Fiyat; EUF: En Uygun Fiyat 

 

Tablo 1. Regresyon Analizi Sonuçları
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Ürünün Görsel Estetiğinin İçsel Referans Fiyatlara Etkisi

Sonuç
Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmeler, gelişen 
ve yenilenen tüketici istekleri doğrultusunda, bir 
ürünün görsel estetiği yöneticilerin, tasarımcıların 
ve akademisyenlerin daha fazla üüzerinde durma-
ları gereken önemli bir faktör olmuştur. Sektörel ve 
akademik olarak pazarlama araştırmalarına duyulan 
ihtiyacın gün geçtikçe arttığı bu dönemlerde, tüketi-
cilerde değer ve estetik kavramı daha fazla ön plana 
çıkmış, işletmeler tüm stratejilerini tüketicide estetik 
temelli değer yaratmak üzerine inşa etmeye başlamış-
lardır. İşletmeler ve firmalar değişen ve gelişen tü-
ketici istek ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, 
müşteri memnuniyetini üst düzeye getirmek, marka 
bağımlılığı yaratmak için estetik kavramını ürün ve 
hizmetleri ile birleştirmelidirler. İşletmeler ve pazar-
lamacılar hitap ettikleri tüketici kitlesinin özellikle-
rini detaylı bir şekilde analiz yaptıktan sonra estetik 
temelli değer yaratma kavramını ürünlerinde kullan-
malıdırlar. 

Yapılan bu çalışmada, bir ürünün görsel estetiğinin 
tüketicilerdeki fiyat eşiklerine bir etkisi olup olma-
dığı araştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan araştırma so-
nuçları ile bir ürünün görsel estetiğinin içsel referans 
fiyatları ve özellikle tüketicilerdeki fiyat eşiklerini 
etkileyen önemli faktörlerden birisi olduğu sonucu-
na varılmıştır. Gelecekte bu konu ile ilgili yapılması 
düşünülen çalışmalarda, araştırma konusunun farklı 
açılardan da ele alınması ile bu araştırma konusun-
da önemli gelişmelerin olabileceği düşünülmektedir. 
Gelecekteki çalışmalar için, bu araştırmanın çeşitli 
ürün sınıflarına ayrı ayrı yapılması önerilmekte ve 
bu çalışmaların sonucunda, tüm işletmelere ve aka-
demik literatüre önemli bir fayda sağlanacağı düşü-
nülmektedir. Daha önceden de bahsedildiği gibi, yö-
neticiler ve pazarlamacılar pazara yeni bir ürün suna-
cakları zaman mutlaka stratejilerinde sadece tüketici 
davranışları açısından değil aynı zamanda kurumsal 
kimlik, marka bağlılığı ve marka imajı açısından da 
çok önemli bir faktör olan ürünün görsel estetiği kav-
ramına daha fazla özen göstermelidirler. 

Model No  
Beta 

t Sig. 

1 (Sabit) 
    UE 

 
0,592 

17,496 
23,235 

0,000 
0,000 

2 (Sabit) 
    UE 

 
0,541 

20,624 
20,296 

0,000 
0,000 

3 (Sabit)  19,152 0,000 
    UE 0,615 24,638 0,000 

Açıklamalar: UE: Ürün Estetiği. 

Tablo 2. Katsayılar
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Özet
Güven taraflar arasında sağlıklı bir ilişkinin kurulması 
ve devam etmesi için vazgeçilmez bir faktördür. Tüke-
ticilerde güvenin oluşması için önemli olan değişken-
lerden bir tanesi de itibardır. Bunların yanı sıra, rek-
lamların tüketicilerin markaya ya da kuruma yönelik 
tutumlarını etkileyebileceği bilinmektedir Bu çalışma-
da firmanın reklamlarına yönelik tutum, firma itibarı 
ve tüketici güveni değişkenleri kullanılarak bir model 
oluşturulmuştur. Modelde firmanın reklamlarına yö-
nelik tutum ile tüketici güveni arasında oluşabilecek 
ilişkide kurumsal itibarın aracılık edeceği varsayılmış-
tır. Bu çalışma, sigortacılık sektöründe bireysel tüke-
ticilerin satın aldığı sigorta hizmetleri dikkate alına-
rak hazırlanmıştır. Araştırmada sigorta hizmeti satın 
alabilecek bireyler olarak devlet personeli seçilmiştir. 
Toplam 348 kişi ile yüz yüze görüşülmüştür. Yapılan 
analizler sonucunda kurumsal itibarın firmanın rek-
lamlarına yönelik tutum ve tüketici güveni arasında 
aracılık ettiği bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Firmanın Reklamlarına Yönelik 
Tutum, Kurumsal İtibar, Tüketici Güveni, Sigortacılık 
Sektörü

Abstract
In order to establish and maintain a healthy relations-
hip between parties, trust is an indispensable factor. 
One of the important variables in building consumer 
trust is reputation. In addition, it is known that adver-
tisements of a firm develop positive attitudes. In this 
study, a model was structured by using attitude toward 
firm’s advertisements, corporate reputation, and consu-
mer trust variables. In the model, it was assumed that 
corporate reputation mediated the relationship betwe-
en attitude toward firm’s advertisements and consumer 
trust. The study prepared by considering purchased in-
surance services and participants of the research were 
public servants purchasing insurance services. A total 
348 participants were face to face interviewed. The 
results of the study revealed that corporate reputati-
on mediated the relationship between attitude toward 
firm’s advertisements and consumer trust. 

Keywords: Attitude Toward Firm’s Advertisements, 
Corporate Reputation, Consumer Trust, Insurance 
Sector

Firmanın Yapmış Olduğu Reklamlara Yönelik Tutum ile Tüketici Güveni 
Değişkenleri Arasında Kurumsal İtibarın Aracı Etkisi
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Firmanın Yapmış Olduğu Reklamlara Yönelik Tutum ile Tüketici Güveni Değişkenleri Arasında Kurumsal İtibarın Aracı Etkisi

Giriş
Türkiye’de sigortacılık faaliyetleri ve hizmetleri, 
1870’lerden itibaren, yabancı sigorta şirketleri tara-
fından başlatılmıştır (www.tsb.org). Yapılan kanun 
değişikliğinden sonra, 1914 yılında ilk Türk ortaklı 
sigorta şirketi kurulmuştur. Tamamı Türk serma-
yesi olan sigorta şirketi cumhuriyetin ilk dönemle-
rinde 1925 yılında kurulmuştur (Genç, 2002, s.24). 
Türkiye’de sigortacılık sektörü en hızlı gelişimini 
1990’lardan sonra yaşamıştır. Serbestleşmenin ve si-
gorta şirketlerinin sayısının artması bu döneme denk 
gelmektedir (Yazıcı, 2006). Günümüze gelindiğinde 
ise, mayıs 2014 tarihi itibariyle 68’i sigorta, 2’si reasü-
rans olmak üzere toplam 70 yabancı ve yerli sermayeli 
şirket bulunmaktadır. Bunların 62 tanesi sigortacılık 
faaliyetinde bulunmaktadır (www.tsb.org). Bu bilgi-
lerden anlaşılacağı üzere Türk sigortacılık sektörün-
de, geçmişten beri yerli ve yabancı sermayeli birçok 
firma arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu 
sektörde, rekabette üstünlük sağlamak için firmaların 
tüketici nazarında iyi bir itibara sahip olmaya ve tü-
keticinin güvenini kazanmaya ihtiyaçları vardır.

İnsanların tüm varlık ve girişimleri risk adı verilen 
belirsizliklerin tehdidi altındadır. Bireylerin karşılaş-
tıkları riskler ile başa çıkmak amacıyla kullandıkları 
araçların başında sigorta ürünleri gelmektedir (Tatlı-
dil ve İçen, 2013). Sigorta faaliyetlerinin amacı, sigor-
talanması mümkün olan risklerin meydana gelme-
sinden kaynaklanan zararların teminat altına alınarak 
sigortalıya güvence ve koruma sağlamaktır (Odabaşı, 
2006, s.113). Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 
sigortacılık sektörü risk üzerine kurulmuştur. Bu ne-
denle, diğer hizmet sektörlerine nazaran, sigortacılık 
sektöründe güven daha fazla ön plana çıkmaktadır. 
Çünkü tüketicilerin kendilerine güvence sağlayacak 
firmaya güven duyması gerekmektedir. Bu açıdan 
bakıldığında, güvenin oluşumunu sağlayan faktörle-
rinde (bu çalışmada reklamın etkisi ve aracı değişken 
olarak kurumsal itibar değişkenleri ele alınmıştır)  bu 
sektörde ele alınması önem arz etmektedir. Güven, 
uzun dönemli güvenilirlik ve firma (marka) ismi si-
gorta sektöründe dikkate alınması gereken önemli 
faktörlerdir (Yao et al., 2007: 68).

Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde, sigor-
tacılık sektöründe tüketici güveni ve onun belirleyi-
cilerini inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ay-
rıca, sigorta şirketlerinin yaptığı reklamların tüketici 

üzerindeki pozitif etkilerini (bu çalışma kapsamında 
kurumsal itibar ve tüketici güveni ele alınmıştır) in-
celeyen bir çalışma literatürde tespit edilememiştir. 
Sigorta şirketlerinin yapmış olduğu reklamların, fir-
ma itibarını olumlu yönde etkileyeceği ve bu sektörde 
yüksek itibarlı firmalara daha fazla güven duyulacağı 
varsayılmaktadır. Bu varsayımdan hareketle çalışma-
nın amacı, firmanın reklamlarına yönelik tüketici tu-
tumu ile tüketici güveni arasındaki ilişkide, kurumsal 
itibarın aracı rol oynayıp oynamadığının tespit edil-
mesidir. Aşağıda önce konu ile ilgili kavramsal çer-
çeve sunulmuş, daha sonra da araştırmanın yöntemi 
açıklanmıştır.

Kavramsal Çerçeve
Tüketici Güveni
Güven ele alınan disipline göre farklı tanımlara sa-
hip bir kavramdır. Genel olarak tanımlardaki ortak 
nokta, güvenin bir ilişkinin var olması/ihtimalinin 
olması ile ortaya çıkmasıdır. Bu açıdan bakıldığında 
güven, ilişkideki diğer tarafa (davranışlarına, sözleri-
ne, özelliklerine) yönelik bireyin sahip olduğu itimat 
olarak tanımlanabilir (Wang, Law, Hung ve Guillet, 
2014, s.2). Güven, karar verme sürecinde ikilemde 
olan bireyin yaşadığı sıkıntının azalmasında etkilidir 
(Kramer, 1999). Gwinner, Gramler ve Bitner 1998’e 
göre, bu özellik güvenin psikolojik faydası olarak ta-
nımlanır ve özellikle hizmet sektöründe bu psikolojik 
faydanın daha fazla ön plana çıktığına vurgu yapılır 
(Wang vd., 2014, s.2).

Morgan ve Hunt (1994) güveni, değişim ortağının 
güvenilirliği ve doğruluğuna yönelik inanç olarak 
tanımlamıştır. Güvenilirlik ve doğruluk ise tutarlılık, 
ilgili işi yapabileceğine yönelik yeterlilik, dürüstlük, 
tarafsızlık, sorumluluk ve yardımseverlik değerle-
rinin bir araya gelmesi ile açıklanmaya çalışılmıştır. 
Yapılan çeşitli çalışmalarda (Chaudhuri ve Holbrook, 
2001; Erdem ve Swait, 2004; Ranaweera ve Prabhu, 
2003; Willmott, 2003) güvenin bağlılık, tüketicinin 
elde tutulması, pozitif ağızdan ağıza iletişim ve satın 
alma niyeti gibi birçok pozitif çıktıya neden olduğu 
tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, her sektörde 
tüketicinin güvenini kazanmak oldukça önemli bir 
rekabet ve başarı aracıdır. Ancak sigortacılık sektö-
rünün doğası gereği, tüketicilerin kuruma yönelik 
güveninin sağlanması başarı için en hayati faktördür.
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Kurumsal İtibar
Kurumsal itibar firmanın farklı paydaşlarının firma-
ya yönelik değerlendirmelerinin toplamından oluşur 
(Gray ve Balmer, 1998). Kurumların saygınlığını ve 
güvenilirliğini anlatmak için kurumsal itibar kavra-
mı kullanılmaktadır. İyi bir kurumsal itibar, bir firma 
için stratejik öneme sahip maddi olmayan bir varlık-
tır ve sürdürülebilir rekabet avantajının en önemli 
kaynaklarından birisidir (Fombrun ve Shanley, 1990; 
Carmeli ve Tishler, 2004). Kurumsal itibarın müşteri 
satın alma davranışında kritik bir rolü vardır. İyi bir 
itibar müşterileri firmaya çeker, ürün ve hizmetlere 
daha yüksek fiyat belirlemeye ve müşterilerin de bu 
fiyat farkını kabul etmelerine olanak sağlar. Ayrıca, 
kurumsal itibar müşteri bağlılığının oluşmasında ve 
devam etmesinde vazgeçilmez bir öneme sahiptir 
(Nguyen ve Leblanc, 2001). Farklı paydaşlara göre iti-
bar, tüketici güveni ve bağlılık bağlamında, finansal 
başarı ve pazar başarısı üzerinde önemli pozitif etki-
lere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, kurumsal itiba-
rın hem yatırımcılara karlılık ve hem de firma için 
pazarda (özellikle tüketiciler) rekabet avantajı sağla-
ma gibi bir yönü vardır.

Dış paydaş olarak tüketicinin ele alındığı müşteri 
temelli itibar kavramı, iki temele oturur (Walsh ve 
Beatty, 2007). Bunların ilki, kurumsal itibar firmaya 
ilişkin genel bir değerlendirmedir. Firmanın ürünleri, 
pazarlama faaliyetleri ve sosyal faaliyetler gibi eylem-
ler bir bütün olarak tüketici tarafından değerlendi-
rilir. İkincisi ise, tüketicilerin doğrudan veya dolaylı 
olarak firma ile yaşadıkları etkileşimi içerir. Tüketici-
nin kendisi bir şekilde (ürün satın alma, reklamlarını 
izleme vb.) firmayla iletişime geçer, ya da çevresinden 
elde ettiği bilgiler ışığında firmayı değerlendirir. Bu 
iki durum neticesinde firmanın tüketici nazarındaki 
itibarı belirginleşir.

İyi bir itibar yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve te-
darikçilerden oluşan temel paydaşları firmaya çekerek 
ve mevcut olanları elde tutarak ekonomik bir değer ya-
ratır. Güçlü bir itibar işletmenin gelirlerini artırarak ya 
da maliyetlerini düşürerek rakipleri saf dışı bırakması-
na da yardımcı olur (Alnıaçık, 2011). İyi bir kurumsal 
itibarın başlıca faydaları, firmanın ürünlerinin aynı 
koşullardaki rakip ürünlere tercih edilmesi, firmanın 
ürünlerine daha fazla fiyat koyabilmesi, kriz dönem-
lerinde paydaşların firmaya destek olması ve firmanın 
pazardaki finansal değerinin yükselmesi şeklinde sıra-
lanabilir (Greyser, 1999, s.8). Tüketici düzeyinde iti-
bar değerlendirildiğinde; müşteri bağlılığı (Walsh ve 

Beatty, 2007; Walsh, Mitchell, Jackson ve Beatty,2009; 
Ali, Alvi ve Ali, 2012), tüketici güveni (Donay ve 
Cannon, 1997; Walsh ve Beatty, 2007; Michaelis, 
Woisetschläger, Backhaus ve Ahlert, 2008), ağızdan 
ağıza pozitif iletişim (Walsh et al.,2009) ve risk al-
gısında azalma (Delgado-García, Quevedo-Puente 
ve Díez-Esteban, 2013) gibi sonuçların ortaya çık-
tığı görülmektedir. Özellikle sigortacılık gibi güven 
unsurunun belirleyici olduğu sektörlerde, güçlü bir 
kurumsal itibar işletmeler için nadir bulunan, kolay 
taklit edilemeyen, yerine başka bir şey konulamayan 
değerli bir stratejik kaynaktır.

Firmanın Yapmış Olduğu Reklamlara 
Yönelik Tutum
Ticari dünyada firma ile tüketici arasındaki iletişim, 
büyük oranda reklamlar yoluyla gerçekleşir. İşlet-
meler ürünlerinin satışını ve müşterilerine sunduk-
ları hizmetleri artırabilmek, mevcut ve gelecekteki 
potansiyel müşterileriyle iletişim kurabilmek için 
davranışları etkilemeye yönelik olarak pazarlamada 
etkili bir tutundurma politikası ve iletişim aracı olan 
reklâmları kullanır (Karaçor ve Ceran, 2012, s.48). 
Reklam, kitleye yönelik, parayla yapılan; nihai amacı 
bilgi vermek, tutum-eğilim geliştirmek, eyleme geç-
meyi sağlamak (genellikle bir ürün ya da hizmeti satı-
nalma) olan bir iletişimdir (Dutka, 2000’den aktaran 
Okumuş, Çetintürk ve Çetin, 2011, s.177).

Ürün/markanın dışında kuruma yönelik olarak hedef 
kitlede itibar, iyi niyet, sempati ve imaj oluşumuna 
destek olmak, çeşitli aktiviteleri ve bu aktivitelerin 
haber olarak yayınlanması zor olan ayrıntıları duyur-
mak, sorun ve kriz dönemlerinde gerekli açıklama-
ların hedef kitleye istenilen yer ve zaman diliminde 
ulaşılmasını sağlamak, kısaca hedef kitle ile kurum 
arasında ortak paydalar yaratma amaçlı reklam-
lar ise kurumsal reklam olarak nitelenir (Tooth ve 
Heath,1991’den aktaran Tosun, 2003, s.181). Kurum-
sal reklam, bir kuruluşa karşı olumlu davranışlar ge-
liştirmek, saygınlık kazandırmak, bağlılık yaratmak, 
dolayısıyla da olumlu bir kurum imajı oluşturmak 
amacıyla yapılan reklamlardır. Kurumsal reklam ku-
rumsal iletişimin bir aracıdır ve reklamı yapan firma-
ya/markaya yönelik olumlu tutum oluşturmak ama-
cıyla kullanılır (Kim, Haley ve Koo, 2009, s.70). Tü-
keticiler firma ile ilişki kurmadan önce, reklam gibi 
bilgi kaynakları sayesinde kurumsal itibar ve imaj 
gibi tüketici algılarının oluşması sağlanabilir (Ngu-
yen ve Leblanc, 2001, s.229). Reklamın firma üzerin-
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deki etkileri birçok çalışmada reklamı yapan ürüne/
markaya yönelik tutum (Kim, Haley ve Koo, 2009, 
Homer, 1990, Mittal, 1990) ve firmaya yönelik tutum 
(Kim, Haley ve Koo, 2009) olarak isimlendirilmiştir. 
Reklamı yapılan ürün ya da markaya yönelik tutum, 
ürün ya da marka adının tüketicinin zihnindeki du-
rumunu belirleyen, tüketicinin bir ürün ya da mar-
ka ile ilgili genel değerlendirmesidir (Peter ve Olsen, 
2005). Reklamın başarısı ile ilgili önemli göstergeler-
den birisi olan reklama yönelik tutum, belirli bir mar-
kanın reklamına yönelik olabileceği gibi, genel olarak 
reklam olgusuna yönelik de olabilir. Bir firmanın ya 
da markanın reklamına yönelik tutum ile reklamda-
ki ürünü/markayı satın alma niyeti yahut davranışı 
arasında güçlü bir ilişki vardır (Alnıaçık, Yılmaz ve 
Alnıaçık, 2010). Reklama yönelik tutum ölçülerek, 
reklamı yapılan ürün, marka ya da kurum hakkında-
ki değerlendirmeler tahmin edilebilir. Bu çalışmada 
da, sigorta şirketlerinin yaptıkları reklamlara yönelik 
tutum ölçülerek, tüketici güveni ile nasıl bir ilişkisi 
olduğu ve kurumsal itibarın bu ilişkiyi ne şekilde et-
kilediği değerlendirilmiştir.

Tasarım ve Yöntem
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, sigortacılık sektöründe firmanın rek-
lamlarına yönelik tutum ile tüketici güveni arasında 
kurumsal itibarın aracı etkisini ölçmek için hazırlan-
mıştır. Bu nedenle, Balıkesir ili Burhaniye, Edremit 
ve Havran ilçelerinde kamu kurumlarında çalışan ve 
daha önce herhangi bir firmadan sigortacılık hizmeti

satın almış olan bireyler araştırmanın ana kitlesi ola-
rak seçilmiştir. Bu kitlenin seçilme nedenleri, sigorta 
hizmeti satın alabilecek ekonomik güce sahip olma-
ları ve kolay ulaşılabilir olmalarıdır. Veri toplama 
aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında, bu çalışma uygulamalı araştırma nite-
liğindedir. Araştırma kapsamında ele alınan sigorta 
hizmetleri bireysel satın alınabilecek türde olan araç, 
yangın ve doğal afet, hayat ve özel sağlık sigortaları-
dır. Bunların dışındaki diğer sigorta türleri ve devle-
tin sağladığı sigorta hizmetleri kapsam dışında tutul-
muştur. 

Araştırmanın uygulanma aşamasında, öncelikli ola-
rak kurum yetkilileri ile yüz yüze veya yazılı olarak 
gerekli izinler alınmıştır. Daha sonra ise, uygulama 
için pozitif cevap veren kurumlarda, anketörler ara-
cılığıyla ve kolayda örnekleme yoluyla seçilen birey-
lerle yüz yüze görüşülmüştür. Görüşülen kişilere, 
öncelikle, bir sigorta firmasından ürün alıp almadığı 
sorulmuş, eğer satın alıyorsa o firmanın reklamları 
hakkında bir bilgisi olup olmadığı ve reklamları ha-
tırlayıp hatırlamadığı sorulmuştur. Bu sorulara olum-
lu cevap veren bireylerle anket uygulaması yapılmış-
tır. Yaklaşık 400 anket kurumlara gönderilmiş ve geri 
dönen 374 anket arasından da uç değer gösterenler 
(Z skor katsayısı -3 ve +3 aralığı dışında olanlar ve 
mahalanobis uzaklığı yöntemi kullanılarak) elendik-
ten sonra 348 geçerli anket analizlerde kullanılmıştır.

Çalışmada yer alan değişkenlerin ölçülmesi için ay-
rıntılı bir literatür araştırması yapılmış ve çalışmanın 
kapsam ve içeriği ile uyumlu ölçekler tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırmada kullanılan tüketici güveni 
ve kurumsal itibar ölçekleri Casalo,  Flavian ve Gui-
naliu 2007’ deki çalışmasından alınmıştır. Söz konu-
su çalışmada tüketici güveni ölçeği için 5, kurumsal 
itibar ölçeği 4 soru ile ölçülmüştür. Reklama yönelik 
tutum ölçeği ise Kim, Haley ve Koo 2009’daki çalış-
masından alınan 3 ve Brackett ve Carr’in 2001’deki 
çalışmasında alınan 2 sorudan oluşmaktadır. Ölçek-
ler 5’li Likert ölçeği (1- Kesinlikle Katılmıyorum,  
5-Kesinlikle Katılıyorum) şeklinde hazırlanmıştır.
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada firmanın reklamlarına yönelik tutum, 
kurumsal itibar ve tüketici güveni değişkenleri kulla-
nılarak bir model oluşturulmuştur. Model, firmanın 
yapmış olduğu reklamlara yönelik tutum ve tüketici 
güveni arasında kurumsal itibarın aracılık etkisinin 
var olduğu düşünülerek hazırlanmıştır. Bu bilgiler 
ışığında kurulan araştırmanın modeli Şekil 1’de su-
nulmuştur.

Reklam tüketici davranışlarını kısa dönemde etkile-
yebileceği gibi uzun dönemde de etkileyebilir. Uzun 
dönemde etki pozitif itibar ve imaj gibi sonuçlar or-
taya çıkarır (Atay ve Yücel, 2007, s.165). Kurumsal 
itibar paydaşlarla etkili bir iletişim sonucu ortaya 
çıkar (Çekmecelioğlu ve Dinçel, 2014, s.80). Ayrıca, 
Gray ve Balmer (1998) kurumsal iletişimin kurumsal 
itibar ve imajın belirleyicisi olduğunu ifade etmiştir. 
Ali, Lynch, Melewar ve Jin (2014) medyanın verimli 
kullanımının kurumsal itibarı artırıcı etkisi olduğun-
dan bahsetmiştir. Roberts ve Dowling’e (2002) göre, 
bir firma kurumsal itibarını artırmak istiyorsa reklam 
ve sponsorluk gibi faaliyetlere önem vermelidir. Bu 
bilgilerden hareketle, firmanın reklamlarına yönelik 
tutum ve kurumsal itibar arasındaki duruma ilişkin 
aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.

H1: Firmanın reklamlarına yönelik tutum kurum-
sal itibarı pozitif yönde etkilemektedir.

İtibar ile güven arasındaki ilişki literatürde pek çok ça-
lışma tarafından incelenmiştir. Ancak iki değişkenin 
aralarında nasıl bir etkinin olduğu net belirlenme-
miştir. Bazı çalışmalarda, güven itibarın belirleyicisi 
konumundayken (Walsh vd., 2009; Tong, 2013), bazı 
çalışmalarda ise itibar güvenin belirleyicisi olarak ele 
alınmıştır (Ali vd., 2014; Suki, 2011; Bartikowski vd., 
2011; Casalo, Flavian ve Guinaliu, 2007; Jin, Park ve 
Kim, 2008, Tong, 2013). Gregory (2001), pozitif ku-
rumsal itibarın potansiyel müşterinin gözünde fir-
manın kredibilitesini artıracağını ileri sürmüştür. Bu 
bilgilere paralel olarak, bu çalışmada yüksek itibarlı 
sigorta firmalarının tüketici nazarında daha güvenilir 
firmalar olacağı varsayılmıştır. Bunun neticesinde de 
aşağıdaki hipotez öne sürülmüştür.

H2: Kurumsal itibarın tüketici güveni üzerinde po-
zitif bir etkisi vardır.

Reklamı veren firmaya yönelik güven duyulması 
firma hakkında pozitif sonuçlar ortaya çıkaracaktır. 
Tosun (2003) kurumsal iletişim ve reklamcılıkla il-

gili çalışmasında, kurumsal reklamların tüketicilerin 
firmaya güven duymasında etkili olacağını öne sür-
mektedir. Haley’e göre (1996), kamuoyu nezdinde 
tartışmalı durumlarda, kamuoyunu aydınlatıcı rek-
lamlar (Advocacy Advertising)  tüketicilerde güven 
duygusu ortaya çıkaracaktır. Yapılan bir çalışmada 
(Tong, 2013), firmaların medya kullanım çeşitlili-
ğinin hem kurumsal itibar hem de güven üzerinde 
pozitif etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunların 
yarı sıra, firmanın güvenilirliğinin reklama yönelik 
tutumu etkilediğini öne süren çalışmalarda (Sinclair 
ve Irani, 2005; Newell ve Goldsmith, 2001) literatür-
de mevcuttur. Ayrıca, iki değişken arasında ilişkinin 
ölçüldüğü MacKenzie ve Lutz’un (1989) çalışmasında 
her iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, sigorta firmasının 
yaptığı reklamların tüketicilerde firmaya yönelik gü-
ven duygusunu ortaya çıkaracağı varsayılmaktadır. 
Buradan hareketle, aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.

H3: Firmanın reklamlarına yönelik tüketici tutu-
mu tüketici güvenini pozitif yönde etkilemek-
tedir.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle, bu çalışmada, 
sigorta firmasının yaptığı reklamların firmaya yöne-
lik tutum oluşturmada kurumsal itibarı artıracağı ve 
bunun sonucunda da tüketicilerin sigorta firmasına 
güven duyacağı varsayılmıştır. Kısaca iki değişken 
arasında kurumsal itibarın aracılık rolü olduğu öne 
sürülmüştür. Literatürde reklam ve güven arasında 
ve sigortacılık sektöründe kurumsal itibarın aracılık 
rolünü inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 
durum bu çalışmanın özgün yanını göstermektedir.

H4: Firmanın reklamlarına yönelik tutum ile tü-
ketici güveni arasında kurumsal itibarın aracı 
etkisi vardır.

Bu araştırmanın temel amacı, firmanın reklamlarına 
yönelik tutum ile tüketici güveni arasında kurumsal 
itibarın aracı etkisi olup olmadığının tespit edilmesi-
dir. Bu amaca ulaşmak için temeli regresyon analizi-
ne dayanan ve Baron ve Kenny’nin (1986) geliştirdiği 
aracı etki analizi yapılmıştır. Aracı etki analizi SPSS 
uyumlu PROCESS (http://afhayes.com) isimli bir 
makro kullanılarak yapılmıştır. Ayrıca, nihai olarak 
aracı etkinin varlığından söz etmek için SOBEL testi 
kullanılmıştır. Bunların yanı sıra, araştırmada kulla-
nılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliklerini belir-
lemek için açıklayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı 
faktör analizi (DFA), AVE (Ortalama Açıklanan Var-
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yans) değerleri, Cronbach’s Alpha güvenilirlik kat-
sayısı hesaplanmıştır. DFA ve AVE değerleri AMOS 
programı ve AVE değerleri Stats Tools Package (Gas-
kin, 2012) isimli Excel tabanlı bir program kullanıla-
rak hesaplanmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Demografik Faktörlere İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılanların yaşları ortalaması 37,59 dur. 
Gelir ortalaması ise 2588,67 TL’dir. Cevaplayıcıların 
% 77’si erkek iken, kadınların oranı, % 19,8 dir. Bu 

soruya cevap vermeyenlerin oranı % 3,2 dir. Eğitim 
durumu incelediğinde, % 52,9 ile üniversite mezun-
ları önde gelmektedir. Lise mezunları %  32,5 iken, 
ilköğretim mezunları 12,6 şeklinde tespit edilmiştir. 
Lisans üstü düzeyde eğitime sahip olanların oranı % 
2,6 dır. Bu soruya cevap vermeyenlerin oranı ise, % 
1,4 dür. Evli olanların oranı %79,9 dur. Bekârların 
oranı ise %19 dur. 

Cevaplayıcıların sigorta hizmeti satın aldıkları firma-
ların listesi Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Cevaplayıcıların Sigorta Hizmeti Satın Aldıkları Firmalar

Sigorta Firmaları Frekans Yüzde 

A.I.G Sigorta 2 0,6 

Ak Sigorta 17 4,9 

Anadolu Sigorta 51 14,7 

Ankara Sigorta 7 2,0 

Avivasa Sigorta 16 4,6 

Axa Oyak Sigorta 44 12,6 

Başak Grupama Sigorta 49 14,1 

Ergo Sigorta 7 2,0 

Eureko Sigorta 8 2,3 

Güneş Sigorta 88 25,3 

Güven Sigorta 3 0,9 

Halk Bankası Sigorta 10 2,9 

HDI Sigorta 6 1,7 

Işık Sigorta 10 2,9 

İsviçre Sigorta 5 1,4 

Koç Allianz 5 1,4 

Liberty Sigorta 3 0,9 

Ray Sigorta 1 0,3 

Sbn Sigorta 1 0,3 

Sompo Japan 1 0,3 

Yapı Kredi Bankası 6 1,7 

Cevapsız 8 2,3 

Toplam 348 100,0 

 

Tablo 1 incelendiğinde, Güneş Sigortanın % 25,3 ile 
en fazla tercih edilen sigorta firması olduğu görül-
mektedir. Daha sonra sırasıyla Anadolu Sigorta, Ba-
şak Grupama Sigorta ve Axa Oyak Sigorta firmaları 
gelmektedir.

Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Araştırmada kullanılan değişkenlerin faktör yapıları-
nı belirlemek için önce açıklayıcı, daha sonra ise doğ-
rulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Tablo 2’de AFA 
sonuçları sunulmuştur.
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Yapılan AFA sonucunda değişkenlerin öngörüldü-
ğü gibi 3 faktöre ayrıldığı, tüm değişkenlerin faktör 
yüklerinin 0,60’dan büyük olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç faktör yükleri için iyi bir orandır (Hair, Black, 
Babin ve Anderson, 2014). Ayrıca, Cronbach’s Alpha 
güvenilirlik katsayıları incelendiğinde tüm faktörle-

rin 0,70’den büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç, 
ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair 
vd, 2014).

AFA ile tespit edilen faktör yapısını doğrulamak için 
DFA analizi yapılmıştır. DFA tablosu aşağıda sunul-
muştur.

Tablo 2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Değişkenlere İlişkin Yargılar 
Faktörler Açıklanan 

varyans 
Özdeğer α 

Güven Reklam İtibar 

Faktör 1: TÜKETİCİ GÜVENİ       

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın bana verdiği 
bilgilerin doğru ve samimi olduğunu düşünüyorum. 
 

0,776   

51,553 7,217 0,883 

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın, yapması 
gereken tüm yükümlülüklerini tam anlamıyla yerine 
getirdiğini düşünüyorum. 
 

0,774   

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın yapmayı vaat 
ettiği sigorta hizmetlerine her zaman güven duyarım. 
 

0,754   

Sigorta hizmeti satın aldığım firma yanlış 
açıklamalarda bulunmaz. 
 

0,673   

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın insanların 
kullanımına sunduğu hizmetler tamdır, yerindedir ve 
kesinlikle müşteriyi aldatmaya yönelik değildir. 

0,664   

Faktör 2: FİRMANIN REKLAMLARINA YÖNELİK TUTUM  

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın yapmış olduğu 
reklamlar ilgimi çeker. 
 

 0,835  

11,352 1,589 0,884 

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın reklamları 
firmaya yönelik güven duygusunu arttırır. 
 

 0,807  

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın yapmış olduğu 
reklamlar firmaya ve ürünlerine olan ilgiyi arttırıcı bir 
etkiye sahiptir. 
 

 0,766  

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın yapmış olduğu 
reklamlar firma ile ilgili doğru bilgileri içerir. 
 

 0,750  

Sigorta hizmeti satın aldığım firmanın yapmış olduğu 
reklamlar kampanyaları ve çeşitli avantajları 
müşterilere doğru olarak duyurur. 

 0,654  

Faktör 3: KURUMSAL İTİBAR 

Sigorta hizmeti satın aldığım firma, diğer rakip 
firmalarla karşılaştırıldığında, iyi bire üne sahiptir. 
 

  0,777 

6,874 1,002 0,867 

Sigorta hizmeti satın aldığım firma iyi hizmet 
sunduğu bilinen bir firmadır. 
 

  0,776 

Sigorta hizmeti satın aldığım firma, müşterilerine 
karşı adil (adaletli) davrandığı bilinen bir firmadır. 
 

  0,764 

Sigorta hizmeti satın aldığım firma iyi bir üne 
sahiptir. 

  0,754 

Çıkarım Metodu: Principal Component Analysis.  
 Döndürme Metodu: Varimax with Kaiser Normalization. 
Açıklanan Toplam Varyans: 69,779 
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Model 1 AFA sonucu elde edilen faktör yapılarının 
DFA analizine sokulduğu ilk halini ifade etmektedir. 
Model 1’ e ilişkin uyum değerleri incelendiğinde, bazı 
değerlerin (CMIN/DF) kabul edilebilir seviyeni altın-
da olduğu görülmektedir (Hair vd., 2014; Yılmaz ve 
Çelik, 2009). Bundan sonraki aşamada, düzeltme in-
disleri (modification indices) ve standardize edilmiş 
residual kovaryans tabloları incelendiğinde Reklam 
5 isimli sorunun problemli olduğu görülmüştür. Bu 
soru çıkarıldıktan sonra bazı değerlerin (CMIN/DF, 

AGFI, CFI)  mükemmel uyum seviyesine geçtiği gö-
rülmüştür (Hair vd., 2014; Yılmaz ve Çelik, 2009) . 
Ayrıca, AVE değerleri incelendiğinde, tüm değerlerin 
0,50’nin üstünde olduğu ve yakınsak geçerliliğin sağ-
landığı söylenebilir. CR değerlerinin 0,70’den büyük 
olması ölçeklerin güvenilir olduğu hakkında bize bil-
gi verir (Hair vd., 2014).

Değişkenlere ilişkin korelasyon tablosu ve bazı ta-
nımlayıcı istatistikler Tablo 4’te sunulmuştur.

Tablo 3. DFA Sonuçları

 
Model 1 Model 2 

AVE CR 
Değişkenler ve Sorular 

Faktör 

Yükü 

Model Uyum 

değerleri 

Faktör Yükü Model Uyum 

Değerleri 

Guven5 <---  GÜVEN 0,769 

CMIN/DF= 3,116 

 

RMR=0,046 

 

GFI=0,915 

 

AGFI= 0,879 

 

CFI= 0,947 

 

TLI=0,935 

 

RMSEA= 0,78 

0,767 

CMIN/DF= 2,796 

 

RMR=0,042 

 

GFI=0,932 

 

AGFI= 0,900 

 

CFI= 0,958 

 

TLI=0,948 

 

RMSEA= 0,72 

0,606 0,885 

Guven4 <--- GÜVEN 0,675 0,675 

Guven3 <--- GÜVEN 0,781 0,782 

Guven2 <--- GÜVEN 0,808 0,808 

Guven1 <--- GÜVEN 0,850 0,851 

İtibar4 <--- İTİBAR 0,751 0,752 

0,627 0,870 
İtibar3 <--- İTİBAR 0,868 0,868 

İtibar2 <--- İTİBAR 0,804 0,803 

İtibar1 <--- İTİBAR 0,738 0,738 

Reklam4 <--- REKLAM 0,815 0,783 

0,605 0,884 

Reklam3 <--- REKLAM 0,784 0,817 

Reklam2 <--- REKLAM 0,796 0,827 

Reklam1 <--- REKLAM 0,725 0,723 

Reklam5 <--- REKLAM 0,766 - 

AVE= Açıklanan ortalama varyans  CR= Birleşik Güvenilirlik 

 

Tablo 4. Korelâsyonlar ve Tanımlayıcı İstatistikler

Değişkenler 1 2 Ortalama Std. Sapma 

İTİBAR (1)   3,734 0,820 

REKLAM (2) ,500**  3,526 0,938 

GÜVEN (3) ,690** ,582** 3,706 0,854 

**. Anlamlılık 0,001  
 

Hipotezlerin Testi
Bu araştırma, temel olarak, firmanın reklamlarına 
yönelik tutum değişkeni ve tüketici güveni arasında 
kurumsal itibarın aracılık rolünü tespit etmeyi amaç-
lamaktadır. Bu nedenle hipotezlerin testi Baron ve 
Kenny’in (1986) aracılık analizi yöntemi kullanılarak 

test edilmiştir. Baron ve Kenny’in aracılık testi And-
rew Hayes tarafından geliştirilen PROCESS isimli bir 
makro kullanılarak yapılmıştır.

Baron ve Kenny’in yönteminde üç koşulun (a, b ve 
c yolları) gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilme-
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lidir. Bunun yanı sıra, aracı değişken ile bağımsız de-
ğişken birlikte modele dâhil olduğunda (c) yolunun 
anlamsız duruma gelmesi veya etkisinin düşmesi 
gerekmektedir. Bu durumun tespiti ise, (cı) yolunun 
incelenmesi ile mümkündür. (cı) yolunun sıfır ol-
ması veya azalması aracı etkinin var olduğunun bir 
göstergesidir (Preacher ve Hayes, 2008; davidakenny.

net, Akkılıç, Koç, İlban, Dinç ve Çetintaş, 2014). Tam 
anlamıyla aracı etkiden söz edebilmek için c ve cı 
yolları arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı tespit 
edilmelidir. Bunun içinde Sobel Testi kullanılacaktır. 

Yapılan analiz sonuçlarını gösteren araştırmanın mo-
deli Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2. Analiz Sonuçlarını İçeren Model
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P= 0,001 
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Aracı etki analizine geçmeden önce, araştırma kap-
samında kurulan H1, H2 ve H3 hipotezlerinin test 
sonuçlarını vermek yerinde olacaktır. Modelde a yolu 
ile temsil edilen firmanın reklamlarına yönelik tutu-
mun kurumsal itibar üzerindeki etkisinin tespiti için 
yapılan analiz sonuçları incelendiğinde (R2= 0,2503; 
F= 115,5412 ve P= 0,001), sigorta firmalarının yap-
mış olduğu reklamların firmaların tüketici nazarın-
daki itibarlarını artırdıkları (β= 0,437; P= 0,001) bul-
gusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç H1 hipotezinin kabul 
edildiğini göstermektedir. 

H2 hipotezi kurumsal itibar değişkeninin tüketici 
güvenini pozitif yönde etkileyeceği varsayımı üzerine 
kurulmuştu. Yapılan analizler sonucunda (R2= 0, 476; 
F= 314,419 ve P= 0,001), kurumsal itibarın tüketici 
güveni üzerinde pozitif etkisinin olduğu tespit edil-
miştir (β= 0,690; P= 0,001). Bu bulgu H2 hipotezinin 
kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Firmanın reklamlarına yönelik tutum tüketici gü-
venini pozitif yönde etkileyeceği varsayımı üzerine 
kurulan H3 hipotezi, yapılan analizler sonucunda 
doğrulanmıştır (R2= 0,338; F= 176,905 ve P= 0,001; 
β= 0,530; P= 0,001). Sonuç olarak H1, H2 ve H3 hi-
potezleri kabul edilmiştir.

Aracı etki analizinde, öncelikle, Baron ve Kenny’in 
koşullarının karşılanıp karşılanmadığı incelenme-

lidir. Modeldeki analiz sonuçları incelendiğinde a, 
b ve c yollarının gerçekleştiği görülmektedir. Bun-
dan sonraki aşamada ise, modele bağımsız ve aracı 
değişken birlikte dahil edildiğinde c yolundaki etki-
nin azalıp azalmadığı veya tamamen ortadan kalkıp 
kalmadığı incelenecektir. Bunu belirlemek için ise, cı 
yoluna bakmak gerekmektedir. “c” yolunda, firmanın 
reklamlarına yönelik tutumun tüketici güveni üzerin-
de  (β= 0,530; P= 0,001) anlamlı bir etkisinin olduğu 
tespit edilmişti. Ancak, cı yolunda aracı ve bağımsız 
değişken modele birlikte dahil edildiğinde firmanın 
reklamlarına yönelik tutum değişkeninin tüketici gü-
veni üzerindeki etkisi azalma göstermiştir. (β= 0,287; 
P= 0,001). Bu bulgu, firmanın reklamlarına yönelik 
tutum ile tüketici güveni arasında kurumsal itiba-
rın aracı etkisinin olduğuna dair ipucu vermektedir. 
Bundan sonraki aşamada, aracı etkinin büyüklüğü-
nün (dolaylı etki) belirlenmesi gerekmektedir. Daha 
sonraki aşamada ise, aracı etkinin anlamlı olup olma-
dığını belirlemek için Sobel Testi yapmaya ihtiyaç du-
yulmaktadır. Sobel Testi Andrew Hayes’in geliştirdiği 
ve SPSS eklenen SOBEL isimli bir yamayla yapılmış-
tır. Z skor katsayısının 1,96’dan büyük olması aracı 
etkinin varlığını anlamlı hale getirecektir. Yapılan 
Sobel Testi sonucunda Z skor katsayısı 8,208 olarak 
bulunmuştur ve testin anlamlılığı 0,001 olarak ger-
çekleşmiştir. Aracı değişkenin etkisinin büyüklüğünü 
görmek için Tablo 5’i incelemek yerinde olacaktır.
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Bu durum aracı etkinin varlığını kesin olarak ortaya 
koymaktadır. Tablo 5 incelendiğinde kısmi aracı et-
kinin var olduğu görülmektedir.  Sobel Testinin yanı 
sıra Bootstrap Güven Aralığı rakamları da aracı etki-
nin anlamlı olup olmadığını ölçer. Tablodaki rakam-
lar incelendiğinde,  alt sınır ve üst sınırın ya her ikisin 
eksi yönlü ya da her ikisinin de pozitif yönlü olması 
gerekmektedir. Biri eksi bir diğeri de pozitif yönlü ol-
ması durumunda aracı etkinin anlamsız olacağı ifade 
edilebilir. Bu bilgilerden hareketle, H4 hipotezinin 
kabul edildiği söylenebilir.

Sonuç ve Öneriler
Bu araştırma temel olarak, firmanın reklamlarına yö-
nelik tutum değişkeni ile tüketici güveni arasında ku-
rumsal itibarın aracı etkisini belirlemek üzere hazır-
lanmıştır. Bunların yanı sıra, aracı etki analizi gereği, 
bağımsız değişken olan firmanın reklamlarına yöne-
lik tutumun kurumsal itibar (aracı değişken) ve tü-
ketici güveni (bağımlı değişken) ile kurumsal itibarın 
tüketici güveni üzerindeki etkileri de incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda, firmanın reklamlarına 
yönelik tutum değişkeninin kurumsal itibar üzerinde 
pozitif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Sigorta firmalarının yapmış olduğu reklamlar firma-
ların kurumsal itibarında artış meydana getirmekte-
dir. Bu açıdan bakıldığında literatürde, reklama yö-
nelik tutumun itibar üzerindeki etkisini inceleyen ça-
lışmalarla (Atay ve Yücel, 2007; Roberts ve Dowling, 
2002) bulunan bu sonuç paralellik göstermektedir. 
Ayrıca, doğrudan reklamın etkisini incelemeyen ama 
medyanın kullanımı (Ali vd., 2014; Tong, 2013) ve ku-
rumsal iletişim (Gray ve Balmer,1998) gibi kavramla-
rı inceleyen çalışmalarda öne sürülen pozitif etki, bu 
çalışmada da tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareket-
le, sigorta şirketlerinin yaptığı reklamlarla itibarlarını 

daha fazla artırabilecekleri ve bunun sonucunda elde 
edecekleri olumlu itibar ile rekabet avantajı sağlaya-
bilecekleri söylenebilir. Özellikle, Tosun’un (2003) ele 
aldığı kurumsal reklamcılık kavramı olumlu itibar 
oluşumunda daha fazla etkili olabilir. 

Firmanın reklamlarına yönelik tutum ve tüketici gü-
veni değişkenleri incelendiğinde, firmanın reklam-
larının sigorta firmalarına yönelik tüketici güvenini 
artırıcı etki yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç 
literatürde çalışmalarla da benzerlik göstermektedir 
(MacKenzie ve Lutz, 1989; Haley, 1996). Özellikle 
hizmet sektöründe güven diğer kavramlara göre daha 
fazla ön plana çıkmaktadır. Bunun nedeni hizmetle-
rin dokunulamaz (soyut) olması özelliğidir. Tüketici 
güveninin kazanılmış olması bağlılık, pozitif ağız-
dan ağıza iletişim ve satın alma niyeti gibi olumlu 
sonuçları doğurmaktadır.  Sigorta sektörü bireylerin 
algıladığı riskin azaltılması üzerine kurulmuştur. Gü-
ven de taraflar arasında riski azalmasına (Gambetta, 
2000; Kim, Ferrin, Rao, 2008) ve istenilen eylemin 
gerçekleşmesine neden olan bir kavramdır. Sigorta 
firmalarının yapmış olduğu reklamlar tüketicinin 
firmaya güven duymasını sağlayacaktır. Güvenin or-
taya çıkması ise bağlı müşterilere sahip firmalar de-
mektir. Özellikle reklamlarda vaat edilenlerin yerine 
getirilmesi firmaya duyulacak güvenin temel neden-
lerindedir. Araştırmada kullanılan ölçeklerin soruları 
dikkate alındığında, reklamların ilgi çekici ve doğru 
bilgileri içermesi güven açısından oldukça önemlidir.

Tüketici odaklı itibar çalışmalarında (Donay ve 
Cannon, 1997; Walsh ve Beatty, 2007; Michaelis vd., 
2008), itibar (kurumsal itibar) kavramının güveni 
açıklamada kullanılan (özellikle hizmet sektörün-
de) önemli bir değişken olduğu görülmüştür. Yapı-
lan analizler sonucunda sigorta hizmeti satın almış 
tüketicilerin, sigorta hizmeti satan kuruma yönelik 

Tablo 5. Toplam, Doğrudan ve Dolaylı Etki Değerleri

Kurumsal İtibar Aracı Değişken 

Toplam 

Etki 

Doğrudan 

Etki 

Dolaylı 

Etki 

Bootstrap Güven 

Aralığı 

BoLLCI-BoULCI 

Aracı 

Etki 

Türü 

Reklamlara yönelik tutum → Tüketici Güveni 0,530 0,287 0,243 0,1671-0,3328 Kısmi 
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güvenini belirleyen itibar kavramının oldukça etkili 
(β= 690) olduğu tespit edilmiştir. Sadece sigorta sek-
törü değil, neredeyse tüm sektörlerde itibar güvenin 
en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bu noktada, 
sigorta sektörü yöneticilerine kurum itibarını geliş-
tirici faaliyetlerde bulunmaları önerilebilir. Çünkü 
tüketici nazarında iyi itibara sahip sigorta firmaları 
pazarda rekabet üstünlüğü sağlayacaktır.

Bu çalışmanın temel çıkış noktası, kurumsal itibarın 
reklam ve güven arasında aracı etkiye sahip olup ol-
madığının tespit edilmesidir. Analiz sonuçlarında, si-
gorta firmalarının yapmış oldukları reklamların tüke-
tici güvenini kurumsal itibar üzerinden kısmi olarak 
etkilediği bulgusu elde edilmiştir. Sigorta firmalarının 
yapmış olduğu reklamlar tüketicinin firmaya güven 
duyması gibi olumlu bir etki ortaya çıkaracak, ancak 
bu etkinin bir kısmı firma itibarı üzerinden gerçek-
leşecektir. Kısaca, firmanın yapmış olduğu reklamlar 
kurumsal itibarın artmasına ve sonuç olarak firmaya 
güven duyulmasına neden olacaktır. Buradan hare-
ketle, reklamlarda kurumsal itibarı artırıcı öğelerin 
işlenmesi firmaya olan güvenin artış nedenlerinden 
birisi olacaktır. Reklamların bilgilendirici, hatırlatıcı 
ve ikna edici gibi işlevlerinin yanı sıra, itibar oluştu-
rucu öğelere de önem verilmesi tüketicilerin sigorta 
firmasına güven duymasına neden olacaktır.

Bu çalışma Balıkesir ilinde Burhaniye, Edremit ve 
Havran ilçelerinde çalışan devlet memurları üzerin-
de yapılmıştır. Veri toplama yöntemi ankettir ve ce-
vaplayıcılara kolayda örnekleme yoluyla ulaşılmıştır.  
Doğal olarak, elde edilen sonuçlar sadece bu kitleyi 
kapsamaktadır. Başka ana kitleler belirlenirse daha 
farklı sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca araştırmanın 
modelinde firmanın reklamlarına yönelik tutum ve 
firma itibarı değişkenleri tüketici güvenini açıklamak 
için kullanıldı ve itibarın reklam ve güven arasında 
kısmi aracı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşıldı. 
Buradan hareketle, firmanın reklamlarına yönelik 
tutum ve güven arasında başka aracı değişkenlerde 
olabilir. Doğal olarak, modele başka aracı değişkenler 
eklenerek model daha zengin hale gelebilir.
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Giriş
Hizmet, tüketicinin mülkiyetle ilişkili olmaksızın sa-
tın aldığı faydadır (Mucuk, 1994:74). Business.dicti-
onary.com’a göre servis, müşteri ihtiyaç ve taleplerini 
karşılamaya yönelik yararlı iş, hareket ve çabalardan 
oluşmaktadır. Hizmetler satıldığında mülkiyet söz 
konusu olmadığından, hizmet somut bir ürün olarak 
tanımlanamamaktadır. Yakından incelendiğinde ise, 
bir hizmetten elde edilen ürünün aslında müşterinin 
karşılaştığı bir süreç olduğu görülmektedir (Fritsche, 
2010:10). 

Hizmet tasarımı, bütün bir hizmetin gerçekleştiri-
leceği süreçlerin ve stratejilerin tasarlanması olarak 
tanımlanabilmektedir. Hizmet tasarımı kavramsal-
laştırma, hizmet paketinin tanımlanması, perfor-
mans şartlarının tanımlanması ve tasarım şartlarına 
dönüştürülmesi, tasarım şartlarının teslimat şartla-
rına dönüştürülmesi gibi safhalardan oluşmaktadır. 
Blueprint ise bu safhaların ve özellikle hizmet pake-
tinin tanımlanabilmesi için kullanılan metottur (ay-
kancandemir.com/hizmet/hizmet5.pdf, 2015).  Zeit-
haml ve Bitner (2000) blueprint’i tüm hizmet sistemi-

nin bir resmi veya haritası olarak özetlemektedirler. 
Blueprint süreçlere dahil olan tüm çalışanların genel 
çerçeveyi anlayabilmelerini sağlamaktadır. (Hummel, 
Murphy,2011:3).

Hizmet sektörünün sanayi sektöründen farklarından 
biri, hizmet sektöründe ürünün parçası olan insan 
unsurudur. Hizmet işletmelerinin kalite farkını bü-
yük oranda hizmeti sunan çalışanlar ortaya koymak-
tadır (Yükselen, 2003:366). Blueprint metodu, çalı-
şanların her iş görevinin tüm süreci nasıl etkilediğini 
ve hangi adımların gerekli olduğunu resimlemektedir 
(Hummel, Murphy,2011:3).

Araştırmanın Yöntemi ve Metodolojisi
Çalışma keşifsel nitelikte olup, butik otellerde check-
in sürecinde blueprint metodunun uygulanıp uygula-
namayacağını incelemeye yöneliktir. Çalışmanın ana 
kütlesini Kültür Turizm Bakanlığı’nın web sitesinde 
yer alan butik oteller oluşturmaktadır. Örneklem 
Kasdi Örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çalışma-
nın amacına uygun olan bir butik otel seçilerek veri-
ler butik otel yöneticisiyle yapılan yüz yüze görüşme 
yöntemiyle elde edilmiştir. Sorular açık uçlu olarak 
düzenlenmiş ve bir soru formu üzerinden yola çıkıla-
rak yöneticiye aktarılmıştır. Elde edilen bilgiler çalış-
maya uygun bir şekilde analiz edilecektir.

Hizmet Pazarlamasında Blueprint (Hizmet Planı) Metodu ve Bir 
Butik Otel Örnek Olay İncelemesi
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Hizmet Pazarlamasında Blueprint (Hizmet Planı) Metodu ve Bir Butik Otel Örnek Olay İncelemesi

Bulgular ve Tartışma
Elde edilen verilerle ve literatür analizinden yola çı-
kılarak blueprint kavramı detaylı bir şekilde araştı-
rılacaktır. Yüz yüze görüşme yöntemiyle elde edilen 
veriler analiz edilecek ve teorik bilgiler ışığında butik 
otelin check-in süreci blueprint metoduyla şema ola-
rak çizilecektir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırmanın sonuç kısmında elde edilen verilerin 
analizi yapılarak pazarlama teorisine katkıları yo-
rumlanacaktır. Daha sonraki çalışmalarda Blueprint 
metodunun hizmet sektöründe diğer alanlarda kul-
lanımının incelenmesi ile ilgili öneriler sunulacaktır.
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Özet
Endüstriyel pazarlara hizmet eden limanların, reka-
betçi piyasa koşullarında sürekli artan müşteri beklen-
tilerini karşılayabilmek adına, liman hizmet kalitesine 
önem vermeleri kaçınılmazdır. Dolayısıyla, değişen 
müşteri taleplerinin karşılanmasında, limanların, hiz-
met kalitesini oluşturan boyut ve değişkenlerinin belir-
lenmesi ve değerlendirilmesi ve hizmet kalitesinin ölçü-
mü büyük önem taşımaktadır.  

Bu araştırmada temel olarak, liman hizmet kalitesi de-
ğişkenlerinin belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir 
bir ölçek geliştirmek ve limanlara özgü bir hizmet ka-
litesi modeli önermek amaçlanmıştır. Araştırma amacı 
doğrultusunda, öncelikle nitel araştırma yöntemleri 
kullanılarak liman kullanıcıları ve liman yöneticileriy-
le yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış görüşme-
ler yapılmış ve liman ve terminal ziyaretleri gerçekleş-
tirilmiştir. Hizmet kalitesi değişkenlerinin belirlenmesi 
için, yazın taraması ve nitel araştırma bulguları ile 
oluşturulan model çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet 
gösteren bir konteyner liman işletmesinin kullanıcıla-
rı ve yöneticileri üzerinde saha araştırması gerçekleş-
tirilmiştir. Elde edilen verilerin analizi ile konteyner 
limanlarındaki liman hizmet kalitesinin boyutları ve 
değişkenleri belirlenmiş ve neticede 8 boyut ve 29 de-
ğişkenden oluşan geçerli ve güvenilir bir liman hizmet 
kalitesi modeli önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hizmet, Konteyner Limanı, 
Liman Hizmetleri, Hizmet Kalitesi

Abstract
It is inevitable for ports that serve in industrial markets 
to give importance to port service quality in order to 
meet the ever rising customer expectations in the com-
petitive market conditions. Therefore, measuring the 
service quality, as well as identifying and evaluating the 
dimensions and variables of port service quality are sig-
nificant for meeting the changing customer expectations.

Within the framework of this research, it is aimed to 
develop a valid and reliable scale and to propose a mo-
del for determining port service quality variables. In 
accordance with the aim of the research, unstructured 
and semi-structured interviews as qualitative research 
methods were conducted with port users and port ma-
nagers and port and terminal visits were carried out.  

A survey research on users and managers of a conta-
iner port operating in Turkey was realized within the 
framework of the model developed through literature 
review, content analysis and qualitative research fin-
dings to determine service quality variables. Through 
the analysis of the data collected both from the users 
and managers of the port the service quality variables 
for container ports were identified and a reliable port 
service quality model consisting of 8 dimensions and 29 
variables was proposed. 

Keywords: Quality, Container Port, Port Services, 
Service Quality
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Konteyner Limanlarında Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

Giriş
Günümüzde hizmet kalitesi işletmeler için rekabetçi 
üstünlüğün elde edilmesinde önemli bir unsur olarak 
değerlendirilmektedir. Hizmet kalitesinin geliştiril-
mesi, hem işletmelerin yeni müşteriler kazanmasında 
hem de mevcut müşterilerle iş hacmini arttırmasında 
önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hizmet işlet-
melerinin temel amaçlarından biri hizmet kalitesinin 
geliştirilmesi olarak görülmektedir.  

Endüstriyel hizmetler, bir işletmenin diğerine sattığı, 
bir kuruma/işletmeye yönelik olarak sunulan hizmet-
lerdir ve hizmetler yazınında ‘’işletmeden-işletmeye 
hizmetler’’ (Brensinger ve Lambert 1990; Gordon, Ca-
latone ve di Benedetto 1993: 45; Szmigin 1993), “iş/
işletme hizmetleri ya da ticari hizmetler’’  (Bingham ve 
Raffield 1990; Yoon, Guffey, and Kijewski 1993: 217) 
ve “profesyonel hizmetler’’  (Brown ve Swartz 1989; 
Crane 1993) olarak da adlandırılmaktadır. Bu sınıf-
landırma içerisinde, hizmet işletmesine teslim edilen 
hizmetler ile üretici işletmeye teslim edilen hizmetler 
arasında da ek bir ayırım yapılmaktadır. Hizmet iş-
letmesine yönelik olarak verilen hizmetler ‘’profesyo-
nel hizmetler’’ olarak değerlendirilirken (Lynn 1986, 
1987; Day ve Barksdale 1992); üretici işletmelere yö-
nelik olarak verilen hizmetler ise  ‘’endüstriyel hizmet-
ler’’ olarak ele alınmaktadır. Doktorlar tarafından ve-
rilen sağlık hizmetleri ya da avukatlık hizmetleri gibi 
profesyonel hizmetler, yüksek iş gücü yoğunluğu ve 
yüksek müşteri teması gerektiren hizmetlerdir (Sey-
ran, 2004: 33). Endüstriyel hizmetler ise, bir üretici 
işletme tarafından örgütsel müşterilere sağlanan hiz-
metler olarak tanımlanmaktadır (Homburg ve Garbe, 
1999: 6).

İşletmelerinin sahip oldukları özelliklere ve temelde 
hizmetlerin genel niteliklerine bağlı olarak yapılan 
çeşitli hizmet sınıflandırmaları içerisinde, ulaştır-
ma hizmetleri farklı başlıklar altında ele alınmakta-
dır (Seyran, 2004, İçöz, 2005; İslamoğlu ve diğerleri, 
2011, Öztürk, 2001). Ulaştırma sistemi içerisinde, 
malların ve yolcuların bir noktadan başka bir noktaya 
taşınmasını sağlayan hizmetler zincirinin önemli bir 
düğüm noktaları olarak tanımlanan limanlar, hizmet 
sınıflandırması içerisinde ulaştırma hizmetleri alt 
başlığı altında konumlandırılmaktadır (Caldeirinha 

ve diğerleri, 2013: 2; OECD, 2011: 21). Liman hizmet-
leri, işletme hizmetleri çatısı altında, üretici işletmele-
re yönelik olarak verilen endüstriyel hizmetler olarak 
sınıflandırılabilir (Arabelen, 2014: 62).   

Hizmet ve hizmet kalitesi yazınında, endüstriyel bir 
hizmet olan liman hizmetlerine yönelik yeterli sayıda 
araştırma olmaması dolayısıyla bu çalışmada kon-
teyner limanlarında hizmet kalitesi değişkenlerinin 
belirlenmesine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun yanısıra, algı-
lanan liman hizmet kalitesinin, liman kullanıcıları 
arasında ve liman kullanıcıları ile liman yöneticileri 
arasında farklılık gösterip göstermediğinin incelen-
mesi de araştırma kapsamı içerisinde yer almaktadır. 
Araştırma amaçları doğrultusunda, öncelikle hizmet 
kalitesi kavramı ve liman hizmet kalitesi yaklaşımla-
rına odaklanılmıştır.  Daha sonra araştırmada yönte-
mi açıklanmış ve araştırma bulgularına yer verilmiş 
ve son olarak da konteyner limanlarında hizmet kali-
tesi değişkenlerinin belirlenmesine yönelik bir liman 
hizmet kalitesi modeli önerilmiştir. 

Hizmet Kalitesi: Tanımı ve Kalite Boyutları
Babakus ve Boller (1992)’e göre hizmet kalitesi, “üze-
rinde fikir birliğine varılmamış olunmasına rağmen, 
farklı boyutları tek bir şemsiye altında birleştiren 
yapı’’ olarak değerlendirmektedir. Hizmet pazar-
laması yazınında çeşitli araştırmacılar tarafından 
farklı hizmet kalitesi boyutları ortaya konmuştur.  
Sasser ve diğerleri (1978), hizmet kalitesine yönelik 
yedi boyutun önemine vurgu yapmaktadır. Bunlar; 
“emniyet”, “tutarlılık”, “tutum”,  “bütünlük”, “durum 
(koşul)”, “kullanılabilirlik” ve “eğitim”dir.  Grönroos 
(1978, 1984 1982), hizmet kalitesinin temelde üç bo-
yuttan oluştuğunu ileri sürerken, bu boyutların hiz-
met çıktısını etkileyen teknik kalite boyutu, hizmet 
sunum sürecini etkileyen fonksiyonel kalite boyutu 
ve kurumsal imaj boyutu şeklinde değerlendirilme-
si gerektiğini ileri sürmektedir. Takiben Lehtinen ve 
Lehtinen (1982), Grönroos’un görüşüne benzer şekil-
de hizmet kalitesini; interaktif, fiziksel ve kurumsal 
kaliteden oluşan üç boyutlu bir yapı olarak tanımla-
mıştır. Hizmet kalitesi boyutlarını ayrıntılı bir şekilde 
sınıflandıran yazarlar arasında yer alan Parasuraman, 
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Zeithaml ve Berry ilk olarak geliştirdikleri boşluk 
modeli ve daha sonra ise SERVQUAL modeli ile il-
gili yazında yer almışlardır. Parasuraman ve diğerleri, 
beş hizmet kalitesi boyutunun genelleştirilebilece-
ğini savunurken, ilgili yazında kalite boyutlarının 
araştırmaya konu olan sektöre ya da bağlı bulunulan 
duruma göre içerik ve sayı anlamında değişebileceği 
ortaya konmuştur. Babakus ve Boller (1992), hizmet 
kalitesi kavramının, üzerinde çalışılan hizmet/en-
düstri türüne göre tek boyutlu bir yapı olabileceği ve 
farklı hizmet endüstrileri için tasarlanmış farklı hiz-
met ölçeklerinin değerlendirilmesinin daha uygun 
bir araştırma stratejisi olabileceği sonucuna varmış-
tır. Babakus ve Boller ile eş zamanlı olarak, Cronin 
ve Taylor (1992), Buttle (1996), Genestre and Herbig 
(1996), Mels ve diğerleri (1997), White ve Galbra-
ith (2000) araştırmalarında aynı görüşte olduklarını 
ortaya koymuşlardır. Birçok çalışmada kabul edilen 
SERVQUAL ölçeğinin, yalnızca hizmet teslim süre-
cini yansıttığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. 
Bu alanda yürütülen diğer araştırmalar Kang ve Ja-
mes (2004),  Liu (2005), Srikatanyoo ve Gnoth (2005) 
ve Fowdar (2005) tarafından gerçekleştirilmiştir. Su-
reshchandar ve diğerleri de (2002) iki temel faktöre 
dayanan SERVQUAL ölçeğinin dışında, üç yeni kalite 
boyutunun var olduğu sonucuna varmıştır. 

Bu alanda farklı araştırmacılar tarafından gerçekleş-
tirilen dikkat çekici çalışmalar arasında, Haywood-
Farmer’ın (1988) hizmet kalitesini üç temel boyutta 
ele aldığı araştırması ve Grönroos tarafından geliş-
tirilen altı kriterli algılanan hizmet kalitesi modeli 
yer almaktadır. LeBlanc and Nguyen (1988), finansal 
kurumlarda algılanan kaliteyi beş farklı özelliğe da-
yalı olarak tanımlarken, Ovretveit (1993) araştırma-
sında, hizmet kalitesinin yalnızca müşteri algısından 
ibaret olmadığını, işletme içerisindeki hizmet sü-
reçlerinin yönetimin de önemli olduğunu, diğer bir 
ifadeyle yalnızca “teknik anlamda çıktıya” değil, aynı 
zamanda “fonksiyonel süreçlere” de odaklanılması 
gerektiğini vurgulamıştır. Johnston (1995), birço-
ğu Parasuraman ve diğerleri tarafından geliştirilmiş 
kalite boyutlarından oluşan onsekiz hizmet kalitesi 
belirleyicisi ortaya koyarken, Harte ve Dale (1995), 
SERVQUAL ölçeğinden geliştirilen ve müşteriler ta-
rafından gerekli görülen altı genel özellik belirtmiştir. 

Brady ve Cronin (2001) hizmet kalitesini; etkileşim 
kalitesi, fiziksel çevre ve çıktı kalitesi olarak ele aldı-
ğı üç boyutta değerlendirirken, Aldlaigan and Buttle 
(2002), Grönroos tarafından önerilen teknik ve fonk-
siyonel hizmet kalitesi içerisinde sınıflandırılan dört 
boyuttan oluşan yeni bir ölçek geliştirmiştir. Tartışma 
konusu olan bir başka yaklaşım ise, araştırmaların 
farklı sosyo-kültürel ve/veya ekonomik çevrelerde 
yapılmış olmasıdır. Bazı yazarlar (Malhotra vd., 1994; 
Buttle, 1996; Llosa vd., 1998) SERVQUAL ölçeğinin 
farklı endüstriyel hizmetlerde ve farklı sosyo-kültürel 
ve/veya ekonomik çevrelerde hizmet kalitesini aynı 
boyutlarla değerlendirme konusunda endişe duyduk-
larını belirtmişlerdir. Yine Imrie ve diğerleri (2002) 
ve Lin ve diğerleri (2000) tarafından yapılan araştır-
malarda SERVQUAL ölçeğinin geçerliliği konusunda 
birtakım eleştiriler ortaya konmuştur.

Hizmet kalitesi yazınında belirgin olarak vurgulanan 
diğer önemli bir unsur ise, müşteri algısının artık al-
gılanan hizmet kalitesinin tek kaynağı olmadığıdır. 
Bunun yerine, yönetim kalitesi, diğer bir ifadeyle hiz-
met üretim ve teslim süreçlerinin yönetilmesinde ka-
litesinin sağlanması, müşteri ihtiyaç ve/veya gereksi-
nimlerinin tatmin edilmesi kadar önemlidir. Hizmet 
kalitesinin algılanmasında, geleneksel müşteri tat-
mini gibi yalnızca dış faktörlere değil, aynı zamanda 
işletme içerisindeki faktörlere de odaklanmak önem 
taşımaktadır. Bununla birlikte, günümüzde gelenek-
sel müşteri kavramının paydaş kavramına kayması 
paradigması ile birlikte sosyal sorumluluk kavramı, 
işletmelerin/örgütlerin imajını pekiştiren ve/veya 
zedeleyen önemli bir boyut olarak algılanmakta ve 
dolayısıyla işletmelerin algılanan hizmet kalitesini de 
etkilemektedir (Tai, 2008). 

Hizmet kalitesi yazınında yapılan araştırmalarda hiz-
met kalitesine yönelik tanımlanan boyutların çeşitli-
lik gösterdiği görülmektedir. Thai (2008: 495), SERV-
QUAL veya diğer hizmet kalitesi modellerini, ortaya 
konulan kalite boyutlarının sayıca olması gerektiğin-
den daha çok olması ya da boyutlarda birtakım ek-
siklikler olması gerekçesiyle eleştirmektedir. Thai’ye 
göre, çalışmaların genelinden çıkarılan yorumlara 
bakıldığında aslında tüm bu boyutların altı grup çatı-
sı altında sınıflandırılması mümkündür:
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(1) Kaynaklarla ilgili kalite boyutları:  Fiziksel kay-
naklar, mali kaynaklar, tesislerin durumu, donanım, 
konum, altyapı vb. ile ilgilidir.

(2) Çıktı ile ilgili kalite boyutları: Sunulan bir hizme-
tin fiyatı ya da hizmetin tamamlanması adına zama-
nında teslimi gibi müşteriler tarafından alınan ürün 
ya da temel hizmetleri içerir.

(3) Süreç ile ilgili kalite boyutları: Müşterilerin ken-
di gereksinimleri ile ilgili, çalışanların davranışlarını 
nasıl algıladıkları, çalışanların müşterilerin istek ve 
ihtiyaçlarına yönelik bilgi düzeyi ve aynı zamanda 
teknolojiyi nasıl kullandıkları gibi temelde çalışanlarla 
müşteriler arasındaki etkileşim faktörleri ile ilişkilidir.

(4) Yönetim ile ilişkili kalite boyutları:  Müşterilerin 
ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına kaynakla-
rın en verimli şekilde seçimi ve dağıtımını, çalışanla-
rın müşterileri doğru bir şekilde anlayabilmek adına 
bilgi, beceri ve profesyonelliklerini nasıl kullandıkla-
rını içerir. 

(5) İmaj ile ilgili kalite boyutları: Müşterilerin hiz-
met örgütü ile ilgili genel algılamaları ile ilişkilidir.

(6) Sosyal Sorumluluk ile ilgili kalite boyutları: Bir 
örgütün sosyal açıdan sorumlu davranması adına etik 
algılamalarını ve buna yönelik işlemlerini içerir.  

Hizmet Sınıflandırması İçerisinde Liman 
Hizmetlerinin Yeri ve Liman Hizmet 
Kalitesi Boyutları
Hizmetin bir birey veya bireyler grubuna mı veya 
örgüte mi yöneltildiğine göre yapılan bir diğer hiz-
met sınıflandırmada Homburg ve Garbe (1999: 6), 
hizmetleri tüketici hizmetleri ve işletme hizmetleri 
olarak temelde iki sınıfa ayırmaktadır. Bu çerçevede 
ele alındığında Şekil 1’de belirtildiği haliyle, liman 
hizmetleri işletme hizmetleri altında, üretici işletmele-

re yönelik olarak verilen endüstriyel hizmetler olarak 
sınıflandırılabilmektedir. Böylelikle, deniz ulaştırma 
sektöründeki bir liman işletmesi, gemiye ve yüke ver-
diği hizmetlerle, endüstriyel müşterilerin ürünlerinin 
talep edilen noktalara ulaştırılmasında ve ürünlerine 
değer katılmasında hizmet sunmaktadır. 

Hizmeti kullanıcıları açısından yapılan üretici ve tü-
ketici hizmetleri (Öztürk, 2011; 28) ayrımına göre 
liman hizmetleri genel olarak ulaştırma hizmetleri 
alt başlığında, üretici hizmetleri olarak sınıflandırıl-
malıdır. Ancak limanlarda verilen hizmetleri, yüke 
yönelik, gemiye yönelik ve yolcuya yönelik hizmetler 
olarak ayrımladığımızda, yolcuya yönelik olarak veri-
len hizmetler tüketici hizmetleri sınıfına girmektedir. 
Bununla birlikte yüke ve gemiye yönelik olarak verilen 
hizmetler ise, üretici hizmetleri içerisinde, ürünler ta-
rafından desteklenen ürün- hizmet bağı çerçevesinden 
ele alınan hizmetler grubuna girmektedir. 

Mevcut hizmet pazarlaması yazınında hizmet kalite-
sine yönelik olarak çok sayıda araştırma bulunmasına 
rağmen endüstriyel bir hizmet olarak liman hizmet 
kalitesi alanında yeterli sayıda çalışma bulunmama-
sı dikkat çekicidir (Mcginnis, 1979: 26; Kolanović ve 
diğerleri, 2008: 284; Thai, 2008: 500; Wang, 2010: 98; 
Ugboma ve diğerleri, 2007: 333). 

Liman hizmetlerinde hizmet kalitesinin değerlen-
dirilmesine yönelik yazın incelendiğinde, çalışma-
ların, “liman hizmet kalitesinin” ölçülmesinden zi-
yade daha çok (özellikle de günümüze yakın tarihli 
makalelerde) ‘’liman seçimi’’, ‘’liman seçim ölçütleri/ 
bu ölçütleri etkileyen boyutlar’’, ‘’liman performan-
sının belirlenmesinde liman kullanıcıların tercihle-
ri’’, ‘’liman etkinliğinin ölçülmesinde ön plana çıkan 
liman hizmet unsurları’’ gibi konulara doğru eğilim 
gösterdiği görülmektedir. İlgili yazında liman hizmet 
kalitesine yönelik değişkenler Tablo 1’de özet olarak 
sunulmaktadır.
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Tablo 1. Konteyner Liman Hizmet Kalitesi Değişkenleri: Yazın Taraması

9 

 

Tablo 1. Konteyner Liman Hizmet Kalitesi Değişkenleri: Yazın Taraması 

Araştırmanın Yılı ve Araştırmacılar Tanımlanan Liman Hizmet Kalitesi Boyutları 
Foster (1978) 
 

- Hizmet/servis sıklığı  
- Kullanılan tesisler  
- Limana yakınlık 

Foster (1979) - Hizmet maliyeti   
- Limanda talep edilen ücretler  
- Coğrafi konum 
- Sefer sayısı 
- Ekipmana/donanıma erişim ve hizmet değişkenliği  
- Karşılaşılan engel düzeyi 
- Gümrükleme kalitesi 
- Yük için verilen süre 
- Güvenlik  
- Liman itibarı  

Slack (1985) - Limanın büyüklüğü  
- Liman ekipmanı 
- Limana yakınlık 
- Liman masrafları  
- Liman güvenliği  
- Limanda yaşanan tıkanıklık 

Murphy vd. (1989) - Yükleme, boşaltma tesislerine ulaşım 
- Büyük miktarlarda yük yerleştirme olasılığı 
- Düşük elleçleme maliyetleri 
- Yüke daha az hasar verme oranı 
- Tesislere ulaşım 
- Yükü yerinden uygun alma ve teslim süreleri 
- Yüklemeyle ilgili bilgiye erişim 
- Elleçleme yardımı 
- Özel elleçleme durumlarında esneklik sağlanması 

- Murphy vd.(1991) - -      Etkin ve üstün hizmet anlayışı  
- -      Liman ücretlerindeki algılanan rekabet düzeyi  

UNCTAD (1992) - Limanın etkinliği (hizmet hızı ve güvenirliği)  
- Zamanında teslim                    

Dalenberg vd.(1992) - Büyük ölçekli ve/veya şekilsiz yükleri yükleyebilme 
- Elleçleme (yükleme-boşaltma) masrafları 
- Kayıp ve hasar oranı 
- Ekipman elverişliliği 
- Sevkiyat ve teslimat 
- Sevkiyat bilgisi 
- Şikayet takibi 

Tongzon ve  Ganesalingam 1994  - Operasyonel etkinlik ölçekleri (sermaye, iş gücü verimliliği ve varlık kullanım 
oranı) 
- Müşteri yönlü ölçekler  (direkt ücretler, gemi bekleme süresi, iç nakliyede en az 
düzeyde gecikme ve güvenirlik) 
- Liman altyapısı (terminal sahası büyüklüğü, vinç, römorkör ve iskele sayısı, 
vinçlerin kalitesi, bilgi sistemlerinin etkinliği, sistemler arası taşımaya ulaşılabilirlik) 

 Tongzon (2002) - Yüksek liman etkinliği 
- Yükleme sıklığı 
- Yeterli altyapı 
- Liman kullanıcılarının isteklerine hızlı yanıt verme 
- Kargo güvenliğinin sağlanması 
- Liman yerinin uygunluğu ve ulaşılabilirlik (coğrafi konum) 
- Limanda hizmet karşılığı alınan ücretler 

Ha (2003) - Liman bazlı faaliyetlerde hazır bilgiye ulaşım 
- Limanın konumu 
- Liman hizmet süresi 
- Mevcut/ kullanılabilir tesisler 
- Liman yönetimi 
- Liman maliyetleri 
- Müşteriye uygunluk 

- Yu ve Ng (2006)  - -       Limanın etkinliği 
- -       Coğrafi konum 

Ugboma vd. (2006) -     Müşteri odaklılık ya da kullanıcıların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verme 
- -       Onaylanmış liman etkinliği (confirmed port efficiency) 
- -       Gemi sefer sıklığı 
- -       Yeterli altyapı 

 Ugboma vd. (2007)  - -       Modern yük elleçleme ekipmanlarının varlığı 
- -       Zamanında teslim 
- -       Yüklemenin toplam süresi 
- -       Sefer sıklığı 
- -       Şikayetlere hızlı yanıt verme 
- -       Çalışanların sahip oldukları bilgi/beceri düzeyi 
- -       Gemilerin limanda bekletilme süresi 
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Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırmanın temel amacı; “liman hizmet kalitesi de-
ğişkenlerini’’ tanımlayarak limanlarda hizmet kalite-
sini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek ge-
liştirmek ve bağlamda limanlara özgü bir hizmet kali-
tesi modeli önermektir. Bu temel amaca ulaşmak için 
hizmet kalitesi yazını yardımıyla konteyner liman 
hizmet kalitesine yönelik kalite boyutları ve bu bo-
yutlara karşılık gelen liman hizmet kalitesi değişken-
leri saptanmış, bu değişkenlerin liman kullanıcıları ve 
liman yöneticileri için önem derecesi belirlenmiş ve 
liman kullanıcıları ile liman yöneticileri arasında ka-
lite değişkenlerinin algılanmasına dair farklılık olup 
olmadığı incelenmiştir. 

Araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleri bir-
likte kullanılmıştır. Bu kapsamda, yapılandırılmamış 
ve yarı-yapılandırılmış görüşmelerden yararlanıl-
mıştır. Ayrıca liman kullanıcıları ve liman yönetici-
leri üzerinde saha çalışması gerçekleştirilmiş ve veri 
toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanıl-
mıştır. Araştırmanın süreci, bu süreçte kullanılan 
yöntemler ve örneklemler Tablo 2’de yer almaktadır.

Anket çalışması, Türkiye’de faaliyet gösteren ve yıl-
lık konteyner yük hacmi 500.000 TEU’nun üzerinde 
olan bir konteyner limanının değişik türdeki kullanı-
cıları ve yöneticileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 
Anket çalışması için seçilen liman yargısal örneklem 

10 

 

- -       Liman tarafından sunulan katma değer hizmetler  
- -       Hızlı bilgilendirme 

- Chang vd. (2007) • -       Art alan ve temel terminal özellikleri, 
• -       Hat operasyonları ve terminal operasyonları 

- Kolanovic  vd. (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Güvenilirlik boyutu  

- Kamyon varış/kalkışları için aktarma süresi 
- Hatasız dokümantasyon sağlama 
- Tam dokümantasyon 
- Tam, zamanında ve doğru yük bilgisi 
- Gerçekleştirilen teslim için istatistiki veriler 
- Hizmet sunumunda beklenilmeyen sapmaların minimize edilmesi 
- Yükün takibi 
- Gemi/tren varış/kalkış sürelerinde gecikme         
- Yükleme/boşaltma için beklenilen süre 
- Müşteri siparişlerinin çözümünde etkinlik 

Yeterlik boyutu 

- -       Katma değerli hizmetler 
- -       Sigorta 
- -       Kullanıcı ihtiyaçlarının anlaşılması 
- -       Sürekli hizmet gelişimi 
- -       Müşteri memnuniyetinin öneminin vurgulanması 
- -       Gelişmiş yönetim anlayışı 
- -       Özel taleplerin uyarlanması 
- -       Müşteri ile iletişim 
- -       Müşteri itirazlarının hızlı kabulü 
- -       Sürekli yükletenlere öncelik 
- -       İdari işlemlerde kolaylık (gümrük vergisi vb) 
- -       Müşteri şikâyetlerinin çözümünde etkinlik 
- -       Çalışanların bilgi ve yeteneği 

- Pallis ve Vitsounis (2009) Liman kullanıcıları memnuniyetini etkileyen temel faktörler 
- Tedarik zinciri yaklaşımı 
- Liman içi dâhili ulaşım kanallarının etkisi 
- Bilgi yönetimi / bilgi aktarımı ve bilgiye ulaşılabilirlik 
- Liman hizmetlerinin koordinasyonu 

- Tongzon (2009) Taşıma işleri komisyoncuları tarafından tanımlanan liman seçim kriterleri  
- Yüksek liman etkinliği 
- Yükleme sıklığı  
- Yeterli altyapı 
- Limanın konumu/yeri 
- Liman masrafları 
- Liman kullanıcılarına hızlı yanıt verme 
- Yük hasarları konusunda limanın itibarı 

- Lobo ve Jain (2009) - Liman altyapı olanakları 
- Liman masrafları 
- Liman çalışanları 
- Liman hizmetinin hızı 

- Lu vd. (2011) - -       Gümrük işlemlerinin etkinliği 
- -       Yükleme ve boşaltmanın etkinliği 
- -       Liman maliyeti 
- -       Rıhtımın uygunluğu 
- -       Liman tesisi kalitesi 
- -       Limandan kalkış süresinin güvenilirliği 

 

 

4. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmanın temel amacı; “liman hizmet kalitesi değişkenlerini’’ tanımlayarak limanlarda 

hizmet kalitesini ölçmeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmek ve bağlamda 

limanlara özgü bir hizmet kalitesi modeli önermektir. Bu temel amaca ulaşmak için hizmet 

kalitesi yazını yardımıyla konteyner liman hizmet kalitesine yönelik kalite boyutları ve bu 

boyutlara karşılık gelen liman hizmet kalitesi değişkenleri saptanmış, bu değişkenlerin liman 

kullanıcıları ve liman yöneticileri için önem derecesi belirlenmiş ve liman kullanıcıları ile 

liman yöneticileri arasında kalite değişkenlerinin algılanmasına dair farklılık olup olmadığı 

incelenmiştir.  

Tablo 1. Konteyner Liman Hizmet Kalitesi Değişkenleri: Yazın Taraması
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yoluyla seçilmiştir. Anket formunun geliştirilmesinde 
daha önce bahsedilen yazın taraması ve görüşmeler-
den yararlanılmıştır. Saha araştırmasında liman iş-
letmesi tarafından kullanıcı olarak 125 olarak belir-
lenen, en sık çalışılan ve en çok işlem hacmine sahip 
popülasyonun tamamına ulaşmak amaçlanmıştır. 
Ancak veri toplama süreci sonrası 90 adet işletmeden 
cevap alınmış ve geri dönüş oranı % 72 olmuştur. Li-
man yöneticilerinden toplanan geçerli anket formu 
sayısı ise 32’dir. Limanda yer alan 40 adet tüm orta 
ve üst düzey yöneticinin % 80’ine ulaşılmıştır. Liman 
kullanıcılarından elde edilen anket formlarının 4’ü, 
eksik doldurulmuş olması nedeniyle değerlendirme-
ye alınmamış ve 86’sı geçerli olarak değerlendirilmiş-
tir. Toplam olarak liman kullanıcısı işletmelerden ve 
liman yöneticilerinden 118 adet geçerli anket formu 
elde edilmiştir. Anketlerin % 50’si yüz yüze görüşme-
lerle toplanmış, geri kalan kısmı ise elektronik posta 
yoluyla elde edilmiştir.

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi
Veri toplama aracının geliştirilmesinde liman hizmet 
kalitesi boyutlarının belirlenmesine yönelik olarak 
Thai (2008) tarafından oluşturulmuş evrensel ROP-
MIS (Resource, Outcome, Process, Management, 

Image and Social Responsibility) kavramsal modelin-
deki liman hizmet kalitesi değişkenleri esas alınmış-
tır. Ancak, yazın taraması ve görüşmeler sonucu li-
man hizmet kalitesine yönelik belirlenen değişkenler 
de ROPMIS modeline uyarlanarak toplamda 32 adet 
liman hizmet kalitesi değişkeni belirlenmiştir. Kon-
teyner limanı hizmet kalitesi boyutları ve bu boyutla-
ra ilişkin liman hizmet kalitesi değişkenleri Tablo 4’de 
gösterilmiştir.

Araştırma modeli doğrultusunda, liman kullanıcıları 
ve liman yöneticileri olmak üzere iki ayrı anket formu 
geliştirilmiştir.  Anket formlarında kullanılan ifadeler 
5’li likert ölçeğine göre düzenlenmiştir. Geliştirilen 
anket formlarının özellikleri ve ölçekler Tablo 3’de 
sunulmaktadır.

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Şekil 2’de araştırmanın modeli ve hipotezleri yer al-
maktadır. Araştırma modelinde belirtilen hipotez-
lerde de görüleceği üzere, liman hizmet kalitesi bi-
leşenlerinin liman kullanıcıları ile liman yöneticileri 
arasındaki algılama farklılıkları olup olmadığı, liman 
hizmet kalitesi bileşenlerinin, kullanıcılarının örgüt-
sel ve bireysel özelliklerine göre farklı algılanıp algı-
lanmadığı ölçülmeye çalışılmıştır.  

Tablo 2. Araştırma Süreci ve Yöntemleri
Araştırma Aşamaları Araştırma Yöntemleri Veri Analizleri Örneklem 

İkincil veri kaynaklarından hizmet 
kalitesi ve limanlarda kalitesine yönelik 
verilerin toplanması ve analizi 

Yazın Taraması 

İçerik analizi yöntemiyle liman 
hizmet kalitesi değişkenlerinin 
nitel olarak tespiti liman hizmet 

kalitesi boyutlarının belirlenmesi 

Ulaştırma,  liman hizmetleri 
ve hizmet pazarlaması 
alanlarındaki bilimsel makale, 

kitap, bildiri,  sektör raporları 

Avrupa’daki başlıca liman ve 
terminallerin ziyareti ve yüz yüze 
görüşmeler  

Liman ve Terminal 

Ziyaretleri ve 
Yapılandırılmamış 
Görüşmeler 

Gözlem ve yapılandırılmamış 
görüşmelerin nitel olarak 
değerlendirilmesi. 

Anvers, Hamburg, Bremen ve 
Bremerhaven Limanları ve 
Konteyner Terminalleri 

Avrupa’daki seçilmiş liman 
kullanıcıları ve liman otoritelerinin 

ziyaret edilerek liman kullanıcıları 
açısından konteyner limanlarında 
verilen hizmetlerin değerlendirilmesi  

Yarı-Yapılandırılmış 
Görüşmeler 

Açık uçlu soruların bulunduğu 
soru formundan elde edilen 
görüşlerin derlenmesi ve nitel 
olarak değerlendirilmesi 

- Denizcilik ve Dış Ticaret 
İşletmesi 
- Lojistik İşletmesi 
- Almanya Taşıma İşleri 
Komisyoncuları Derneği 
- Rotterdam Liman Otoritesi 

Konteyner limanlarında liman hizmet 
kalitesi boyutlarının ve bileşenlerinin 
belirlenmesi yönelik saha araştırması   

 

Saha Araştırması 

Tanımlayıcı istatistiksel analizler 

(Frekans, Ortalama ve Standart 
sapma) 
Faktör analizi 
Hipotez testleri yapılmıştır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren 
bir konteyner limanının 
yöneticileri ve limanın 

kullanıcıları 

 

Tablo 3. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve Anket Formunun Yapısı
DEĞİŞKENLER KULLANILAN ÖLÇEKLER ANKET FORMUNDAKİ YERİ 

Liman Kullanıcısı İşletmelerin/ Liman 
Yöneticilerinin  Özellikleri  

Nominal Ölçekler 
Açık Uçlu Sorular 

 
Bölüm I 

Konteyner Liman Hizmet Kalitesi 
Değişkenleri 

*32 Parçalı 5’li Likert 
Ölçeği 

Bölüm II 

Seçilen Limanın Hizmet Kalitesine İlişkin 
Değerlendirme  

Açık Uçlu Sorular Bölüm III 

* Anket formunda kullanılan likert ölçeği: 1=Hiç önemli değil 5=Çok önemli  
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Kurutuş’a (2004: 252) göre, tanımlayıcı araştırma mo-
delindeki amaç, problemle ilgili durumları, değişken-
leri ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımlamak ve 
nedensel araştırmada, değişkenler arasındaki neden-
sonuç ilişkisini belirlenmek olduğundan, Şekil 2.’de 
belirtilen saha araştırması modelinde yazın taraması 
ve nitel araştırmalar sonucu belirlenen liman hizmet 
kalitesi değişken grupları arasındaki ilişkiler ve ilgili 
hipotezler sunulmuştur. Araştırma modelinde Thai 
(2008) tarafından geliştirilen altı boyutlu ROPMIS 
Modeli, konteyner limanlarında hizmet kalitesi de-
ğişkenlerinin belirlenmesine yönelik olarak uyarlan-
mıştır. Araştırma kapsamında 4 ana hipotez ve ana 
hipotezlere bağlı alt hipotezler geliştirilmiştir.

Saha araştırması modelinde yer aldığı şekliyle geliş-
tirilen araştırma amaçları doğrultusunda geliştirilen 
ana hipotezler aşağıdaki gibidir:

H1: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin 
algılamalar, liman kullanıcıları ile liman yöne-
ticileri arasında farklılık gösterir.

H2: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin 
algılamalar, kullanıcılarının faaliyet gösterdik-
leri alana göre farklılık gösterir.

H3: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin 
algılamalar, liman kullanıcılarının sahip oldu-
ğu ulaştırma bağlantısına (limana erişim) göre 
farklılık gösterir.

H4: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin 
algılamalar, liman kullanıcılarının dış ticaret 
işlemlerinde yaygın olarak kullandığı teslim 
şekline göre farklılık gösterir.

Saha araştırması sonucu elde edilen veriler SPSS 16.0 
(sosyal bilimler için istatistik paket programı) paket 
programında elektronik ortama alınmış ve analiz 
edilmiştir.

Tablo 4. Konteyner Liman Hizmet Kalitesi Değişkenlerine İlişkin Yazın Taraması
LİMAN HİZMET KALİTESİ BOYUTLARI VE DEĞİŞKENLERİ YAZIN TARAMASI 
KAYNAKLAR BOYUTU 
1. Finansal açıdan istikrarlılık (tutarlılık)  
2. Ekipman ve tesislerin yeterliliği ve kullanılabilirliği 

3. Fiziksel altyapının yeterliliği 
4. Ekipman ve tesislerin durumu 
5. Art alanı ile yeterli bağlantılara sahip olma 
6. Lojistik katma değerli hizmetlerin yeterliliği 
7. Sevkiyatları izleyebilme ve takip edebilme 

8. Coğrafi konum (liman yeri) 

Foster, 1978, 1979; Slack, 1985; 
Brooks,1985,1990; Murphy ve 
diğerleri,1985, 1991, 1992; Frankel, 1993; 

Durvasula ve diğerleri, 1999; Tongzon, 
2002; Ugboma ve diğerleri, 2004, 2006; 
Tongzon ve Ganesalingam, 1994; Ha, 2003; 
Malchow ve Kanafani, 2001; Ng, 2006; 
Chang ve diğerleri, 2008; Thai, 2008; Lu ve 

dğerleri, 2011    
ÇIKTI BOYUTU 
9. Dokümantasyon işlemlerinin güvenilirliği 
10. Hizmetin rekabetçi fiyatlandırılması 
11. Hizmet tarifelerinin uygunluğu 
12. Operasyonların hızı 
13. Gemi sefer sıklığı 

14. Yüklerin/gemilerin güvenliği ve emniyeti (kayıp ve hasar riski) 
15. Her koşulda tutarlı bir şekilde hizmet verilebilmesi 
16. Konteynerlerin teslim alınması ve teslim edilmesi işlemlerinin etkinliği 
17. Kararlaştırılan gemi yanaşma ve kalkış süresinin güvenilirliği 

Pearson, 1980; Lopez ve Poole, 1998;  
Gratros, 1998; Song ve Yeo, 2004;  
Ugboma ve diğerleri, 2007; Ruiter, 1999; 
Kolonovic ve diğerleri, 2008; Chang ve 
diğerleri, 2007; Thai, 2008     

SÜREÇ BOYUTU 
18. Liman personelinin tutum ve davranışları 
19. Kullanıcıların istek ve sorularına hızlı yanıt verebilme 

20. Kullanıcıların ihtiyaç ve gereksinimleri hakkında yeterli veri tabanına sahip olabilme 
21. Müşteri hizmetlerinde elektronik veri değişimi (EDI) gibi bilgi teknolojilerini 
kullanabilme 

Murphy ve diğerleri, 1985, 1991, 1992; Guy 
ve Urli, 2007; Ugboma ve diğerleri, 2004; 
Yeo ve diğerleri, 2012; Thai, 2008; Lu ve 

diğerleri, 2011, Ding, 2009   

YÖNETİM BOYUTU 
22. Operasyonlarda elektronik veri değişimi (EDI) gibi bilgi teknolojilerini kullanabilme 
23. Liman işlemlerinin verimliliği 
24. Liman yönetiminin verimliliği 
25. Yönetim ve çalışanların bilgisi ve uzmanlık düzeyindeki becerileri 

26. Limanın, kullanıcılarının gereksinimlerinin anlaşılabilmesi 
27. Müşteri ve kullanıcılardan geri bildirim alınması 
28. Operasyon süreçlerinin müşteri yönlü sürekli iyileştirilmesi 

Frankel, 1993; Thai, 2008; Lu ve diğerleri, 
211; Ding, 2009; Ha, 2003; Lobo ve Jain, 
2002   

İMAJ BOYUTU 
29. Güvenilirlik açısından limanın piyasadaki itibarı 

Foster, 1978, 1979; De Langen, 2007; 
Tongzon, 2002, 2009; Brooks,1985,1990; 
Chang ve diğerleri, 2008; Thai, 2008;  

SOSYAL SORUMLULUK BOYUTU 
30. Liman çalışanlarının emniyetine önem verilmesi ve sorumlu davranış sergilenmesi 
31. Liman operasyonlarının çevreye duyarlı bir şekilde yapılması  
32. Limanın, müşterilerinin tazminat talepleri ve hak iddialarını etkin olarak ele alması 

Thai, 2008; Meixell ve Norbis, 2008; 
Ugboma ve diğerleri, 2004, Lobo ve Jain, 
2002 
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Araştırmanın Bulguları
Katılımcıların Profil Bilgileri 
Araştırmaya katılan 86 liman kullanıcısı işletme ve 32 
orta ve üst düzey liman yöneticisinin genel bilgileri 
ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Araştırmada profil bil-
gileri, öncelikle araştırmaya katılan liman kullanıcısı 
işletmelere ait genel bilgiler olarak liman kullanıcı iş-
letmelerin faaliyet gösterdikleri alanlar, faaliyete geç-
me yılları, sahip oldukları personel sayıları, limana 
erişim bağlantıları ve kullanılan teslim şekilleri açı-
sından değerlendirilmiş ve Tablo 5’de sunulmuştur. 
Daha sonra ise, liman kullanıcısı işletmelerde anketi 
yanıtlayan bireylerin görevleri, limancılık sektörün-
deki çalışma deneyimleri ve eğitim düzeylerine ait 

profil bilgileri değerlendirilmiş ve özet olarak Tablo 
6’da sunulmuştur. Anketi yanıtlayan liman yöneticile-
rine ait profil bilgileri de Tablo 7’de sunulmuştur

Limanlarda hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik 
olarak belirlenen 32 değişkenin, liman kullanıcıları 
ve yöneticileri açısından önem dereceleri analiz edil-
miştir. Araştırmaya Türkiye’den katılan 86 liman kul-
lanıcısı ve 32 liman yöneticisinin hangi değişkenlere 
daha çok önem verdiğini belirlemek için ortalamalar 
ve standart sapmaları içeren tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak karşılaştırma yapılmıştır. Liman kulla-
nıcıları ve liman yöneticileri için çok önemli olarak 
değerlendirilen ilk 5 liman hizmet kalitesi değişkeni 
Tablo 8’de belirtilmiştir. 

Tablo 6. Liman Kullanıcılarının Profil Bilgileri

LİMANCILIK SEKTÖR DENEYİMİ  EĞİTİM DÜZEYİ 

Deneyim Frk.1 %2   Eğitim Frk. % 
5 yıl ve daha az 14 17 

  İlköğretim 1 1,2 
6-10 yıl 23 29,4 

  Lise                                       7 8,1 
11-15 yıl 16 20,4 

  Ön Lisans                                     9 10,5 
16-20 yıl 13 16,7 

  Lisans 60 69,8 
21-25 yıl 5 6,5 

  Yüksek Lisans 8 9,3 
26-30 yıl 4 4,7 

 Yanıtlamayan 1 - 
31-35 yıl 1 1,3 

  Toplam 86 100 
36 yıl ve daha fazla 3 3,9 

        
Yanıtlamayan 7 9,3 

    
Toplam 86 100     

KURUMDAKİ GÖREVİ 

Görev Frk. %   Görev Frk. % 
Bölge Müdürü 

1 
1,2 

  
İthalat Müdürü 1 1,2 

Dış Ticaret Uzmanı 
1 

1,2 
  

Müdür Yardımcısı 3 3,5 

Dış Ticaret Memuru 
1 

1,2 
  

Muhasebe Memuru 1 1,2 

Operasyon Müdürü 
21 

24,4 
  

Pazarlama Müdürü 1 1,2 

Genel Müdür 
29 

26,7 
  

Satın Alma Müdürü 7 8,1 

İhracat Müdürü 
4 

4,7 
  
Şube Müdürü 2 2,3 

İhracat Satış Temsilcisi 13 15,2   Yanıtlamayan 1 - 
1Frekans, 2Yüzde 
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Faktör Analizi
Tablo 9’da görüldüğü gibi, liman kullanıcılarına ve 
liman yöneticilerine yönelik olarak araştırmada geliş-
tirilen ölçeklerin güvenilirliği her iki örneklem grubu 

için de yüksek çıkmıştır. Liman kullanıcılarına ilişkin 
ölçekte cronbach alfa katsayısı 0,918, liman yönetici-
leri için ise 0,906’dır. 32 parçadan oluşan ölçeğin top-
lam güvenilirliği ise 0,916’dır. 

Tablo 7. Liman Yöneticilerinin Profil Bilgileri

LİMANDAKİ GÖREVİ  EĞİTİM DÜZEYİ 

Görev Frk.1 %2   Eğitim Frk. % 

Genel Müdür/Liman Müdürü 1 3,1   Lise 2 6,2 

Deniz Hizmetleri Müdürü 1 3,1  Önlisans 0 0 

Denetçi 2 6,2  Lisans 22 68,8 

Departman Müdür Yardımcıları 2 6,2   Yüksek Lisans 8 25 

Departman Grup Müdürleri 10 31   Doktora 0 0 

Departman Grup Müdür Yrd. 16 50,4      

Toplam 32 100   Toplam 32 100 

LİMANDA ÇALIŞMA DENEYİMİ  
LİMANCILIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA 

DENEYİMİ 

Limanda çalışma süresi Frk. %   Sektörde Çalışma Deneyimi Frk. % 

1 yıldan az 0 0   1 yıldan az 0 0 

1-5 yıl 17 53,1   1-5 yıl 11 34,7 

6-10 yıl 14 43,8   6-10 yıl 9 28 

11-20 yıl 0 0   11-20 yıl 9 28 

21-25 yıl 0 0   21-25 yıl 0 0 

25 üstü 1 3,1   25 yıl üstü 3 9,3 

Toplam 32 100    Toplam   32  100 
1Frekans, 2Yüzde 

Tablo 8. Liman Hizmet Kalitesi Değişkenlerinden En Yüksek Ortalamayı Alan Değişkenler
En Yüksek Ortalamayı Alan Liman Hizmet Kalitesi Değişkenleri 

Liman Kullanıcıları  Liman Yöneticileri 

Değişken Ortalama Değişken Ortalama 

1. Ekipman ve tesislerin yeterliliği ve 
kullanılabilirliği 

4,6628 1. Fiziksel altyapının yeterliliği 4,6875 

2. Dokümantasyon işlemlerinin 

güvenilirliği 

4,6047 2. Liman ekipman ve tesislerin durumu 4,6688 

3. Limanın coğrafi konumu (limanın 

yeri) 

4,5814 3. Limanın art alanı ile yeterli bağlantılara sahip 

olması 

4,6688 

4. Liman operasyonların hızı 4,5349 4. Liman personelinin tutum ve davranışları 4,6688 

5. Liman operasyon süreçlerinin müşteri 
yönlü sürekli iyileştirilmesi 

4,5233 5. Güvenilirlik açısından limanın piyasadaki itibarı 4,6688 

 

Tablo 9. Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi (Cronbach Alfa)

Değişkenler 
Değişken 

Sayısı 

Liman Kullanıcıları Liman Yöneticileri 

N (geçerli) Cronbach 

Alfa (α) 

N (geçerli) Cronbach Alfa 

(α) 

Liman Hizmet Kalitesi 

Değişkenleri 
32 81 ,918 32 ,906 
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Faktör analizinde ortaya çıkan KMO değeri 0,865’dır. 
Bu değer faktör analizi için oldukça uygun olarak 
değerlendirilmektedir.  Tablo 10’da faktör analizi so-
nuçları sunulmuştur. Araştırmada anti-imaj korelas-
yonlarına bakılmış ve değeri 0,5’den düşük olan de-
ğişkenler sırayla çıkarılarak, faktör analizi üç kez tek-
rar edilerek yapılmıştır. Faktör analizinde, ankette yer 
alan liman hizmet kalitesi değişkenlerinden sırasıyla 
‘’liman hizmet tarifelerinin uygunluğu’’ (0,442 anti-
imaj değeri), ‘’fiziksel altyapının yeterliliği’’ (0,468 an-
ti-imaj değeri) ve ‘’liman hizmetlerinin her koşulda 
tutarlı bir şekilde verilmesi’’ (0,452 anti-imaj değeri) 
ifadeleri çıkartılarak kalan değişkenler yeniden anali-
ze tabii tutulmuştur. Araştırmada değişkenlerin anti-
imaj korelasyonları ve aynı kökenlilik ölçülerine ba-
kıldıktan sonra kalan 29 değişkenin faktör analizinde 

kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Faktör analizi so-
nucunda, liman hizmet kalitesi boyutları, yönetim ve 
itibar boyutu, süreç boyutu, çıktı boyutu, kaynaklar 
ve yeterlilik boyutu, sosyal sorumluluk boyutu, liman 
üstyapısı ve heveslilik boyutu, güvenilirlik boyutu ve 
rekabetçi fiyatlandırma boyutu olmak üzere toplam 
sekiz faktörde toplanmıştır. Bu sekiz faktör toplam 
varyansın % 73,631’ini açıklamaktadır.

Hipotez Testi
Araştırma kapsamında 4 ana hipotez ve ana hipotez-
leri destekleyen alt hipotezler geliştirilmiştir. Liman 
kullanıcıları arasında ve liman kullanıcıları ile liman 
yöneticileri arasında liman hizmet kalitesi değişken-
lerine ilişkin algılamalarda farklılık bulunup bulun-
madığı Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Liman Hizmet Kalitesi Değişkenlerine İlişkin Algılamalarının Analizi: Hipotez Testi Sonuçları Özet Tablosu
HİPOTEZLER HİPOTEZLERİN TEST 

EDİLMESİ  
H1: Liman hizmet kalitesi bileşenlerine ilişkin algılamalar, liman kullanıcıları ile liman yöneticileri 

arasında farklılık gösterir.  

 

Ret değil 

H2: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, liman kullanıcılarının faaliyet gösterdiği 
alana göre farklılık gösterir. 

 

Ret değil 

H3: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, liman kullanıcılarının sahip olduğu 

ulaştırma bağlantısına göre farklılık gösterir. 

 

Ret değil 

H4: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, liman kullanıcılarının dış ticaret 

işlemlerinde yaygın olarak kullandığı teslim şekline göre farklılık gösterir. 

 

Ret değil 

H4-1: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ihracat işlemlerinde CIF kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

 

Ret değil 

H4-2: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ihracat işlemlerinde FOB kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

Ret değil 

H4-3: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ihracat işlemlerinde CFR kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

 

Ret değil 

H4-4: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ithalat işlemlerinde CIF kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

 

Ret değil 

H4-5: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ithalat işlemlerinde FOB kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

 

Ret 

H4-6: Liman hizmet kalitesi değişkenlerine ilişkin algılamalar, ithalat işlemlerinde CFR kullanan 

işletmeler ile kullanmayan işletmeler arasında farklılık gösterir.  

 

Ret değil 

 

Araştırmada Yer Alan Limanın Hizmet Kalitesine 
İlişkin Liman Kullanıcıları ve Liman Yöneticileri-
nin Değerlendirmeleri
Anket formunun üçüncü bölümünde sorulan açık 
uçlu soru yardımıyla katılımcılardan araştırmaya 
konu olan limanın hizmet kalitesini değerlendirme-
leri istenmiştir. Liman kullanıcıları ve liman yöne-

ticilerinden kendilerine göre en önemli olduğunu 
düşündükleri liman hizmet kalitesi değişkenlerini 
ifade etmeleri talep edilmiştir. Araştırmaya katılan 
86 liman kullanıcısından 46’sı, liman yöneticilerin-
den ise 9’u açık uçlu soruya yanıt vermiştir. Yanıtlar 
incelenerek içerikleri açısından değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirme yapılırken “içerik analizi yöntemi” 
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kullanılmıştır. Bu araştırmada, nicelleştirme yöntemi 
olarak frekans analizi kullanılmıştır. İçerik analizin-
de bir analiz tekniği olan frekans analizi, birim veya 
öğelerin sayısal, yüzdesel ve oransal bir tarzda görün-
me sıklığını ortaya koymaktadır. Anket formundaki 
bahsi geçen açık uçlu soru ile liman kullanıcıları ve 
liman yöneticileri tarafından önemli görülen liman 
hizmet kalitesi değişkenlerinin boyutlarına göre sı-
nıflandırılması ve frekanslarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. Yanıtlar doğrultusunda liman hizmet 
kalitesi boyutları, her bir boyutta yer alan değişkenler 

ve değişkenlere ilişkin frekanslar Tablo 12’de sunul-
muştur. Toplamda, liman hizmet kalitesi ile ilgili 62 
ifade ortaya çıkmıştır.

Sonuç ve Öneriler
Çalışmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleriyle 
gerçekleştirilen analizler sonucunda konteyner li-
man hizmet kalitesinin 8 boyuttan ve 29 değişkenden 
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede geliştirilen öl-
çeğin geçerliliğinin ve güvenilirliğinin yüksek oluşu, 

Tablo 12. Veri Toplama Aracında Liman Kullanıcıları ve Liman Yöneticileri Tarafından Liman Hizmet Kalitesi Değişkenlerinin 
Değerlendirilmesine İlişkin İçerik Analizi

Liman Hizmet Kalitesi Boyutları Limanın Hizmet Kalitesinde Önem Verilen Değişkenler Frk. 

Kaynaklar Boyutu 13 

Fiziksel altyapı yeterliliği Limanın fiziksel olanaklarının geliştirilmesi 4 

Liman ekipman ve donanım eksikliklerinin giderilmesi 2 

Ulaştırma bağlantıları -Limanın karayolu bağlantısının iyileştirilmesi  3 
-Demiryolu bağlantısının geliştirilmesi 2 

Art alan bağlantısı Art alan bağlantılarının yeterli yük kapasitesi doğrultusunda geliştirilmesi 1 

Ardiye alanı Ardiyelerin (boş/dolu) uygun bir standartta belirlenmesi 1 

Yatırım Boyutu 2 

 Liman art alanının genişlemesine ilişkin yatırım yapılması 1 

Limanda geleceğe dönük olarak altyapı/üstyapı yatırımı yapılması 1 

Yönetim Boyutu 18 

 Liman operasyonlarında verimliliğin sağlanması 3 
Karşılaşılan sorunlara yönelik müşteriye süreçleri hakkında geri bildirim 
yapılması 

9 

Tecrübeli personel istihdamı 3 

Günlük acil taleplerin karşılanması 1 

Demiryolu taşımacılığının etkin kullanılması 1 

Yeterli sayıda personel ve ekipman bulundurulması 1 

Çıktı Boyutu 7 

 Gemi sefer sıklığı 1 

Liman operasyonlarında hasarsız süreçler sağlanması (kayıp ve hasar riskinin 
azaltılması 

2 

Dokümantasyon süresindeki gecikmelerin giderilmesi 1 

Liman operasyon hızı 1 

Liman operasyonlarında rekabetçi fiyat politikasının sağlanması 1 

Gemilerin gereğinden fazla bekletilmemesi 1 

Süreç Boyutu 2 

 Gümrük, liman kullanıcısı ve liman idaresinin ortak paydada buluşması 1 
Limanın, lojistik sektöründeki diğer hizmet sağlayıcılarla aynı paralelde ve 
verimli çalışması 

1 

Müşteri Yönlülük Boyutu 9 
 Müşteri taleplerinin karşılanması 4 

Müşteri önceliklerinin dikkate alınması 2 

Liman operasyon süreçlerinin müşteri yönlü iyileştirilmesi 3 

Teknoloji Boyutu 1 

 Veri tabanında eksikliklerin giderilmesi 1 

İletişim Boyutu Liman operasyon personelinin liman müşterisiyle iletişim içerisinde olması 11 

Liman operasyonlarına ilişkin soru ve sorunlarda muhatap bulabilmeli 4 
Pazarlama Boyutu Liman halkla ilişkiler çalışmalarında süreklilik sağlanması 1 

Eğitim Boyutu Liman personelinin stres yönetimi ve iletişim konularında bilgilendirilmesi 4 

Sosyal Sorumluluk Boyutu Sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunulması 1 
Bürokrası Boyutu Devlet bürokrasinin minimize edilmesi ve rehabilitasyonu 1 

  TOPLAM 62 
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konteyner limanlarında hizmet kalitesinin bu değiş-
kenler ve boyutlar ile ölçülebileceğini göstermektedir.

Şekil 3. yardımıyla araştırma kapsamında önerilen 
modelde, daha önce ‘’liman itibar boyutu’’ altında 
yer alan ‘’limanın, güvenilirlik açısından piyasadaki 
itibarı’’ değişkeni liman kullanıcıları ve yöneticileri 
tarafından ‘’yönetim’’ boyutu altında değerlendirilmiş 
ve yeni oluşan boyut ‘’yönetim ve itibar boyutu’’ olarak 
adlandırılmıştır. ‘’Liman kaynakları’’ boyutunda yer 
alan ‘’liman hizmetlerinin rekabetçi fiyatlandırılma-
sı’’ değişkeni faktör analizinde katılımcılar tarafından 
ayrı bir boyut olarak değerlendirilmiştir dolayısıyla, 
önerilen liman hizmet kalitesi boyutunda ‘’rekabetçi 
fiyatlandırma boyutu’’ olarak ele alınmıştır. Liman 
kullanıcıları ve yöneticileri, liman üst yapısına yö-

nelik hizmetleri ve ‘’kullanıcıların özel taleplerinin 
karşılanmasında liman personelinin tutum ve dav-
ranışları’’ değişkeni ile birlikte aynı boyutta değer-
lendirmiş ve yeni oluşan boyut ‘’liman üst yapısı ve 
heveslilik’’ boyutu olarak ele alınmıştır.      

Araştırma bulguları sonucu geliştirilen ve liman hiz-
met kalitesi değişkenlerinin belirlenmesine yönelik 
önerilen Thai (2008)’nin Modeli’nde yer alan boyut-
ların, bu araştırmada belirlenen boyutlarla örtüştüğü 
görülmektedir. Bu çalışmada Thai’nin Modeli’nde yer 
alan 6 boyutun dışında ‘’rekabetçi fiyatlandırma bo-
yutu’’ ve ‘’liman üst yapısı ve heveslilik’’ boyutları da 
liman hizmet kalitesi değişkenleri olarak değerlendi-
rilmiştir. 

Şekil 3. Araştırma Kapsamında Önerilen Konteyner Liman Hizmet Kalitesi Modeli

 

     

 

Araştırmada elde edilen bulgular; konteyner liman-
larında hizmet kalitesi değişkenlerinin belirlenmesi-
ne yönelik yapılan yazın taraması sonucu elde edilen 
ifadeler doğrultusunda nitel araştırmalar ve bunları 
desteklemek üzere yapılan ampirik özellikli bir nicel 
araştırma doğrultusunda değerlendirilmiştir.  

Araştırmada geliştirilen hipotezlerin test edilmesi 
ve içerik analizi sonuçlarının değerlendirilmesi ne-
ticesinde, liman hizmet kalitesi değişkenlerinin algı-
lanmasında liman kullanıcıları ile liman yöneticileri 
arasında anlamlı farklılıklar olduğu bulunmuştur. 
Liman yöneticileri, kullanıcılara yönelik verdiği hiz-
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metlerde, fiziksel altyapı ve üstyapı yeterliliğini hiz-
met kalitesini etkileyen en önemli değişken olarak 
değerlendirmekte ve liman hizmet kalitesini liman 
kaynakları boyutuyla doğrudan ilişkilendirmektedir. 
Liman kullanıcıları ise, limanlarda fiziksel yeterlili-
ğinin önemli bir değişken olduğunu kabul etmekle 
birlikte, günümüzde bu değişkenin artık limanlar için 
yerine getirilmesi gereken bir zorunluluk olduğunu 
ifade etmişlerdir. Liman hizmet kalitesi değişkenleri-
ni yönetim ve süreç boyutunda değerlendiren liman 
kullanıcıları, liman işlemlerinin, iyi yönetilmediği sü-
rece, fiziksel olanaklarla desteklenmesinin tek başına 
yeterli olmadığını vurgulamışlardır. Liman kullanıcı-
ları ayrıca, liman işlem süreçlerinin yönetiminde de, 
limandan, kullanıcılarına ilişkin kesintisiz ve sağlıklı 
bilgi ve iletişim akışının sağlanmasının önemini be-
lirtmişlerdir.      

Liman yöneticileri, liman hizmet kalitesi değişkenle-
rini değerlendirirken, liman kullanıcılarının gereksi-
nimlerinin anlaşılmasının önemli olduğunu vurgu-
lamış ve bu değişkeni limanın piyasadaki itibarının 
arttırılması ile ilişkilendirmişlerdir. Liman yönetimi 
tarafından, müşterilerin gereksinim ve isteklerinin 
doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, kullanıcılardan 
geri bildirimlerin alınması gerektiği ve alınan bu geri 
bildirimler yardımıyla limanda operasyonel süreçle-
rin müşteri yönlü olarak sürekli iyileştirilmesi gerek-
tiği ortaya konmuştur. Ancak, araştırma bulguları, 
liman kullanıcıları ve liman yöneticileri arasındaki 
bilgi ve iletişim yetersizliği nedeniyle bunun tam ola-
rak başarılamadığını ortaya çıkarmıştır. 

Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç, liman kullanı-
cılarının liman hizmet kalitesi algılarının faaliyet 
gösterdikleri alanlara göre farklılık göstermesidir. 
Özellikle bu farklılık, yük tarafını temsil eden kul-
lanıcılarla, gemi tarafını temsil eden kullanıcılar 
arasında yoğunluk kazanmaktadır. Liman hizmet 
kalitesi değişkenlerinin farklı algılanmasında yatan 
temel neden, limanlarda verilen hizmetlerin belir-
li standart hizmetler olmasıyla birlikte, limanlardan 
hizmet alan kullanıcıların homojen özellik sergileme-
mesidir. Yükü temsil eden taraflardan özellikle de ta-
şıma işleri komisyoncuları, yük sahiplerine karşı so-
rumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmek adına, 
liman işlemlerinde hatasız süreçlere daha çok önem 
vermektedirler. Taşıma işleri komisyoncuları, liman 
müşterisi olarak taşıtanlar için hizmet sağlayan konu-
mundadır. Dolayısıyla, taşıma işleri komisyoncuları, 
liman hizmetlerinden en hızlı ve sağlıklı bir şekilde 

yararlanmak adına, liman ile arasındaki bilgi ve ileti-
şim akışının yönetilmesi sürecinde olası hataların en 
aza indirgenmesinin kalite boyutunda önemli oldu-
ğunu vurgulamışlardır. Bu bağlamda, liman kullanı-
cılarının talebi, iletişime ve dokümantasyona yönelik 
hizmet kalitesinin arttırılması yönündedir. 

Liman kullanıcılarının liman hizmet kalitesi algıla-
rını farklı kılan bir diğer ayırım ise limana erişimde 
tercih ettikleri bağlantı türüdür. Limana erişimde, 
demiryolu kullanmayan, yalnızca karayolunu tercih 
eden liman kullanıcıları, liman işlemlerinde hatasız 
süreçlerin önemini vurgularken, demiryolu kullanan 
işletmeler ise liman operasyonlarında çevreye duyar-
lılığın önemli olduğunu belirtmişlerdir. Limanın art 
alanı ile yeterli bağlantılara sahip olması değişkenine 
ilişkin hizmet kalitesi algısında, limana erişimde de-
miryolu bağlantısını tercih eden işletmeler ile tercih 
etmeyen işletmeler arasında farklılık gösterdiği orta-
ya çıkmıştır. Bu değişkenin, demiryolu bağlantısını 
kullanan liman kullanıcıları için daha önemli olduğu 
ve geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Liman kullanıcıları arasında liman hizmet kalitesi 
değişkenlerinin algılanmasına ilişkin anlamlı farklı-
lığın ortaya çıktığı bir diğer alan ise farklı dış ticaret 
işlemlerinde tercih edilen teslim şekilleridir. Liman 
kullanıcıları, dış ticaret işlemlerinde tercih ettikleri 
teslim şekilleri doğrultusunda, limanın fiziksel ola-
naklarından ve hizmetlerinden yararlandıkları için, 
liman hizmet kalitesi algıları da bu doğrultuda farklı-
lık gösterebilmektedir. İhracat teslim şekli olarak CIF 
teslim şeklini tercih eden ve etmeyen kullanıcılar, 
kullanıcıların ihtiyaçları ve gereksinimleri hakkın-
da yeterli veri tabanına sahip olunması değişkenini 
farklı değerlendirmişlerdir. İhracat teslim şekli olarak 
FOB teslim şeklini tercih eden kullanıcılar ise, liman 
hizmet tarifelerinin uygunluğunun, limanın art ala-
nı ile yeterli bağlantılara sahip olmasının, liman yö-
netiminin verimliliğinin ve liman operasyonlarının 
hızının daha önemli olduğunu belirtmişlerdir. İthalat 
işlemlerinde FOB teslim şeklini kullanan liman kul-
lanıcıları arasında, liman hizmet kalitesi değişken-
lerinin algılamalarına ilişkin anlamlı bir farklılığa 
rastlanmazken, CIF teslim şeklini kullanan ve kullan-
mayan kullanıcılar arasında değişkenlerin algılanma-
sında farklılıklar söz konusudur. İthalat işlemlerinde 
CIF teslim şeklini kullanan liman kullanıcıları; kul-
lanmayanlara oranla,  liman ekipman ve tesislerinin 
yeterliliğini ve kullanılabilirliğini, fiziksel altyapının 
yeterliliğini,  liman dokümantasyon işlemlerinin gü-
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venilirliğini,  liman operasyonlarının hızını,  liman 
hizmetinin her koşulda tutarlı bir şekilde verilmesi-
ni, kararlaştırılan gemi yanaşma ve kalkış süresinin 
güvenilirliğini, limanın, kullanıcıların isteklerine ve 
sorularına hızlı yanıt verebilmesini, limanın, limanın, 
operasyonlarda elektronik veri değişimi (EDI) gibi 
bilgi teknolojilerini kullanmasını ve liman yönetimi 
ve çalışanlarının bilgisi ve uzmanlık düzeyindeki be-
cerilerini farklı değerlendirmektedirler. Dış ticarette 
teslim şekillerinin tercihinde, liman hizmet kalitesi 
değişkenlerinin algılanmasında en çok anlamlı fark-
lılığın ortaya çıktığı teslim şekli CIF teslim şeklidir. 
Navlun ve sigorta masrafları ödenmiş olarak yükün 
teslimi anlamına gelen bu teslim şeklinde, sigorta pi-
riminin de ödenmiş olmasının, liman kullanıcılarının 
hizmet kalitesi değişkenlerini farklı yorumlamalarına 
neden olabileceği düşünülmektedir. 

Saha araştırması kapsamında, liman hizmet kalitesi 
değişkenlerinin liman kullanıcı ve yöneticileri tara-
fından değerlendirmelerine ilişkin gerçekleştirilen 
içerik analizi sonucunda, en yüksek frekansa sahip 
boyutların, yönetim, iletişim, müşteri yönlülük ve 
çıktı boyutları olduğu tespit edilmiştir. Analiz bulgu-
ları sonucunda, liman yönetim süreçlerinde liman-
kullanıcı ve/veya kullanıcı-liman yönlü iletişimin son 
derece önemli olduğu, liman personelinin bu doğrul-
tuda eğitim alması gerektiği ortaya çıkan çarpıcı so-
nuçlardan bir tanesidir.

İlgili yazında daha önce gerçekleştirilen araştırma-
larda, fiziksel altyapının yeterliliği, liman işlemleri ve 
yönetim süreçlerinde hata ve hasar oranının azaltıl-
ması, liman yönetimi tarafından kullanıcı ihtiyaçları-
nın anlaşılması ve bu ihtiyaçlara hızılı yanıt verilmesi 
gibi değişkenlerin gerek liman seçim ölçütlerinde 
gerekse liman hizmet kalitesi değişkenlerinin belir-
lenmesinde önemli olduğu ortaya konmuştur (Thai, 
2008; Tongzon, 2009; De Langen, 2007). Dolayısıyla, 
araştırma bulguları incelendiğinde, bu araştırmanın 
ilgili yazında yapılmış çalışmaları destekler nitelikte 
olduğu tespit edilmiştir. 

Konteyner limanlarında liman hizmet kalitesi de-
ğişkenlerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 
araştırma kapsamında, endüstriyel hizmet işletmeleri 
olan limanların, mevcut hizmet kalitesi düzeylerini 
iyileştirebilmeleri için geliştirmeleri gerektiği düşü-
nülen alanlar şu şekilde sıralanabilir: Liman persone-
linin eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojileri konusunda 

yatırım yapılması, liman müşterilerinden geri bildi-
rimler alınması, liman operasyon süreçlerinin müşteri 
yönlü yönetilebilmesi.

Araştırmanın Kısıtları
Konteyner limanlarında hizmet kalitesi değişkenleri-
nin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu araştır-
mada, yalnızca liman kullanıcıları arasında ve liman 
kullanıcıları ile liman yöneticileri arasındaki liman 
hizmet kalitesini nasıl algıladıkları ortaya çıkartıl-
maya çalışılmıştır. Araştırma, neden sonuç ilişkisini 
ortaya çıkarmamaktadır.  

Metodolojik açıdan bakıldığında da özellikle veri top-
lama sürecinde, anketlerin % 50’sine yakını yüz yüze 
görüşmelerle toplanmış ancak, geri kalan kısmı elekt-
ronik posta yoluyla toplanmıştır. Dolayısıyla istenilen 
oranda geri dönüş sağlanılamadığı için örneklemin 
tamamına ulaşılamamıştır. Zaman ve maliyet kısı-
tından dolayı, araştırmanın yalnızca ulusal çerçevede 
ele alınması ve tek bir konteyner limanı kullanıcıları 
ve yöneticilerine uygulanmış olması da araştırmanın 
diğer kısıtını oluşturmaktadır.   

Gelecekte Yapılacak Çalışmalar İçin 
Öneriler  
Araştırma, ulusal bir konteyter limanı kullanıcıları 
ile yöneticileri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hem 
Türkiye hem de diğer ülkelerdeki liman kullanıcıları 
ve yöneticileri çerçevesinde araştırmanın yapılması 
araştırma bulgularının genelleştirilmesi ve geçerliliğin 
arttırılması açısından yararlı olacaktır. Ulusal açıdan 
ele alındığında, araştırma için hem devlet limanları 
hem de özel limanlar açısından bir ayırım yapılması 
da söz konusu olacaktır. Araştırma kapsamında orta-
ya konulan liman hizmet kalitesi modeli ile özel liman 
ve devlet limanlarının hizmet kalitelerinin ayrıca in-
celenmesi ve karşılaştırılması söz konusu olabilir.

İleride yapılacak çalışmalar, liman kullanıcıları çer-
çevesinde farklı pazar bölümlerine (yalnızca gemi 
tarafını temsil eden kullanıcılar ve/veya yalnızca yük 
tarafını temsil eden kullanıcılar) yönelik olarak ayrı 
ayrı uygulanabilir. Bu kullanıcı gruplarının farklı 
özelliklerinden dolayı, kullanılacak ölçekler belli bir 
dereceye kadar farklılık gösterebilir.
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sosyal Medya 
Pazarlaması, Sosyal Medya Pazarlama Araçları, 
Analitik Hiyerarşi Prosesi

Giriş ve Amaç
Son on yıldan daha kısa bir süredir hayatımızda olan 
sosyal medya, birçok alandaki şirketin pazarlama 
kanallarının temel taşlarından biri haline gelmiştir.  
Yenilikçi kampanyalar ile sosyal medya üzerinden 
yapılan ürün ya da hizmet sunumları geleneksel pa-
zarlama yöntemlerini henüz geride bırakmamış olsa 
bile, mevcut uygulamalar teknolojinin gelişmesiyle 
birlikte yakın gelecekte geleneksel pazarlama strate-
jilerinin sosyal medya pazarlaması stratejilerinin ge-
risinde kalacağı sinyallerini vermektedir. Bu sebeple 
Türkiye’de ve dünyada sosyal medya pazarlamasının 
karşı konulamayacak bir pazarlama yöntemi olduğu 
yadsınamaz bir gerçektir. Facebook, Twitter, Instag-
ram, Wordpress, Wikipedia, Linked-In, Google+, 
Foursquare, MySpace, Youtube, Flickr gibi mecralar 
başlıca sosyal medya platformları olarak günlük ya-
şamda ve Sosyal Medya Pazarlaması’nda yerini al-
mıştır (Alabay, 2011). Ancak şirketlerin hangi sosyal 
medya pazarlaması araçlarını kullandıkları, kullanı-
lan sosyal medya araçlarının hangi özelliği dolayısıy-
la tespit edildiği, kullanılan aracın şirketlere sağladığı 
faydalar önem arz etmektedir. Buradan hareketle, bu 
çalışmada sosyal medya araçlarının literatürden elde 
edilmiş özellikler ve sağladığı faydalar bakımından 
uygulamalı bir çalışma ile şirketler açısından öncelik 
ilişkilerinin bulunması amaçlanmıştır.  

Literatür Analizi
Sosyal medya araçları birçok çalışmada; Blog (Blog-
ger, Wordpress vd.), Mikro Blog (Twitter vd.), Sosyal 
Ağ (Facebook, LinkedIn, Instagram vd.), Wiki (Wi-
kipedia vd.), Sosyal İşaretleme (Google Bookmark 
vd.), Sosyal Haberler (Digg vd.), Fotoğraf Paylaşımı 
(Flickr, Picasa vd.), Video Paylaşımı (YouTube vd.) 
şeklinde ortak sınıflara ayrılmıştır (Alabay, 2011). 
Bunun yanı sıra sosyal medya araçlarının özellikle-
ri de yine birçok çalışmada dört ayrı parametre et-
rafında ortaklaşmıştır (Birinci Grup). Sosyal Medya 
araçlarının dört temel özelliği;  sosyal varlık, medya 
zenginliği, kişisel sunum ve kendini ortaya çıkar-
ma olarak sıralanabilmektedir (Kaplan ve Haenlein, 
2010).  Belirtilen sosyal medya özelliklerinin yalnızca 
şirketler için değil aynı zamanda bireysel kullanıcılar 
için de benzerlik göstermektedir (Lombardi, 2012). 
Bu özelliklerin yanı sıra seçilen sosyal medya aracının 
şirketlere sağladığı faydalar için tespit edilmiş olan 
sekiz adet parametre bulunmaktadır (İkinci Grup). 
Bunlar; hedef pazara daha geniş erişim, markalama, 
ilişki geliştirme, iş süreçlerini geliştirme, arama mo-
torlarında üst sıralara çıkma, fırsat yakalandığında 
satış yapabilme, reklamlara daha az para harcama ve 
yeni içeriklerin keşfine imkan sağlama olarak tanım-
lanmıştır (Zimmerman ve Sahlin, 2010).

Tasarım ve Yöntem
Çalışma, literatürden elde edilen bilgilerin derlenerek 
uygulanmasını kapsamaktadır. Çalışmanın esnekli-
ğini arttırmak amacı ile farklı sektörlerdeki işletme-
lerin seçilmesi uygun görülmüş olup İstanbul Sanayi 
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Odası’nın yıllık olarak yayınladığı Türkiye’nin ilk 500 
şirketi listesi baz alınarak ilk yirmiye giren ve aktif 
olarak sosyal medya hesaplarını kullanan sektörler-
den dördü ve yine bu sektörlerde hizmet veren, ilk 
yirmide bulunan ikişer şirket seçilerek çalışma ör-
neklemi belirlenmiştir. Şirket seçiminde kampanya 
yeni ürün ya da uygulama gibi anlık güncellemeleri 
sosyal medya araçları aracılığıyla da duyurulması te-
mel alınmıştır. Buradan hareketle aktif olmayan soy-
sal medya araç hesapları bulunan şirketlerin örnek-
lem dışında bırakıldığı söylenebilmektedir. Gelecek 
çalışmalarda şirket ya da sektör değişikliğine gidile-
rek ya da sosyal medya araçlarına ait ölçütlerde fark-
lılaştırma yapılarak yeni öneriler veya güncellemeler 
yapılarak çalışma alanı daha da zenginleştirilebilir, 
ortaya konacak katkı daha nitelikli hale getirilebilir. 
Buradan hareketle yöntemin bu amaçla kullanımı ye-
nilikçi bir tutum olmakla birlikte gelecek çalışmalar 
açısından da zemin oluşturma görevi üstlenmektedir. 

Gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda Sosyal 
Medya Pazarlaması’nda kullanılan araçların özellik 
parametreleri (Birinci Grup) ile Sosyal Medya Pa-
zarlaması araçlarının sağladığı fayda parametreleri 
(İkinci Grup) Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ile iki 
ayrı model şeklinde önceliklendirilecektir. 

Her bir sektörün ve sektör içerisindeki her bir şir-
ketin sosyal medya araçlarından beklentileri ve bu 
araçları kullanım nedenleri farklılık göstermektedir. 
Bu beklenti ve nedenler sosyal medya araçlarına ait 
önceki bölümlerde açıklanan ölçütler vasıtasıyla öl-
çülebilir hale getirilebilmektedir. AHP çok ölçütlü 
bir karar verme yöntemidir ve elde edilen sonuçların 
gelecekte yapılacak olan çalışmalardan elde edilecek 
olan sonuçlarla kıyaslanmasına son derece uygun-
luk göstermektedir. AHP yöntemi, sayısal olmayan 
dolayısıyla ölçülemeyen değerlerin sayısallaştırılarak 
ölçülebilir hale getirilmesi esasına dayanmaktadır. 
Yöntemin asıl amacı seçenekler içerisinde bir seçim 
yaparak kalanları reddetmek ya da yok saymak de-
ğil yalnızca seçenekleri amaca uygunluk bakımından 
önceliklendirmektir. Dolayısıyla bir ya da birden fazla 
sosyal medya aracını kullanan sektör ya da şirketlere 
amaca uygunluk bakımından sıralı öneriler sunan bu 
yöntem tek bir sonuç sunmayışı ve sektörden sektöre 

şirketten şirkete özgülük gösteren öncelik değerlen-
dirmeleriyle çalışmanın amacına tümüyle uyum sağ-
lamaktadır. Bu sebeplerden dolayı AHP yönteminin 
bu çalışma için uygun bir yöntem olduğu düşünül-
mektedir.

AHP için Expert Choice 11 programı kullanılcaktır. 
Çalışmanın ilk modeli, Birinci Grup parametreler 
olarak adlandırılan sosyal varlık, medya zenginliği, 
kişisel sunum ve kendini ortaya çıkarma özellikle-
rinin karşılaştırılarak önceliklendirilmesini kapsa-
maktadır. İkinci model ise İkinci Grup parametreler 
olarak adlandırılan; hedef pazara daha geniş erişim, 
markalama, ilişki geliştirme, iş süreçlerini geliştirme, 
arama motorlarında üst sıralara çıkma, fırsat yaka-
landığında satış yapabilme, reklamlara daha az para 
harcama ve yeni içeriklerin keşfine imkan sağlama 
faydalarının karşılaştırılarak önceliklendirilmesini 
kapsamaktadır. Analiz sonucunda iki modelin ön-
cül parametreleri ilişkilendirilerek işletmelere kendi 
belirledikleri öncelikleri doğrultusunda yönelmeleri 
gereken Sosyal Medya aracının seçimi konusunda çe-
şitli çözüm önerileri sunulacaktır.

Bulgular ve Tartışma
Çalışma sonunda AHP aracılığı ile çalıştırılacak iki 
modelin sonuçlarına göre iki ayrı temel bulguya eri-
şileceği düşünülmektedir. Bu bulgulardan ilki, uzman 
görüşlerine dayanarak sektör bazında hangi sosyal 
medya aracının tercih edildiğinin belirlenmesi; ikin-
cisi ise, kurulan iki ayrı modele göre sosyal medya 
araçlarının temel özellikler ve sağladıkları faydalar 
açısından öncelik sıralarının nasıl farklılık gösterdi-
ğinin ortaya çıkarılması olacaktır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışma temelde sosyal medya araçlarının farklı 
sektörler açısından önem sırasını ortaya çıkarmayı 
hedeflemiştir. Çalışma AHP yönteminin kullanımı ve 
bu yöntem ile elde edilecek sonuçların değerlendiril-
mesi üzerine kurulu pilot bir uygulamadır. Yöntemin 
kullanımı sonucunda elde edilecek sonuçların anlam-
lı ve gerek sektör gerek şirketler açısından uyumlu 
olması durumunda çalışma farklı yöntemler ile zen-
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ginleştirilerek daha genellenebilir sonuçlar elde edi-
lecektir. Önceki kısımlarda da belirtildiği üzere çalış-
ma pilot bir uygulamadır. Çalışmadan beklentilerin 
karşılanması durumunda AHP ve diğer nitel ve nicel 
araştırma yöntemleri ile desteklenerek ulusal boyutta 
bir çalışma olarak değerlendirilmesi planlanmakta-
dır. Çalışmada, önem sırası göz önüne alınırken sos-
yal medya araçlarının genel özellikleri ve sağladıkları 
faydalar açısından AHP yardımı ile önceliklendirme 
işlemleri ayrı iki model olarak ele alınacak ve bu iki 
ayrı model ilişkilendirilecektir. Sosyal medya araç-
larının sınıflandırılmasının ayrı iki grup parametre 
üzerinden ele alınıp değerlendirilmesi yoluyla lite-
ratüre özgün bir katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
Buradan hareketle sosyal medya araçlarının sektör 

bazında dağılımı öngörülebilecek ve sosyal medya 
araçlarının sektör bazında yalnızca nasıl dağılım gös-
terdiğini ortaya koymakla yetinmeyip aynı zamanda 
bu dağılımın sosyal medya araçlarının özellikleri ve 
faydaları bakımından da sektör açısından öncelik 
farklılıklarını da belirleyecektir. Çalışma açısından 
bazı kısıtlar mevcuttur. Bu kısıtlardan en önemlisi 
bazı şirketlerdeki uzmanların görüş bildirmek ko-
nusunda olumsuz tutum sergilemesidir. Ancak gele-
cekte mevcut kısıtlar ve etkileri en aza indirgenerek 
bu çalışma için uygulama modelinin geliştirilmesi 
planlanmakta olup, daha farklı sektör ve daha fazla 
uzman görüşüne yer verilerek zenginleştirilmesi dü-
şünülmektedir. 
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Topluluklar, Marka Bağlılığı, Çevrimiçi Marka 
Yönetimi, Topluluğa Katılma Davranışı

Giriş ve Amaç
Marka toplulukları, günümüzde marka yönetiminin 
temel araçlarından biri haline gelmiştir. Bu sebeple 
bir çok marka dijital çağın yeni iş modellerine uyum 
sağlamak için çevrimiçi kanalları yoğun olarak kul-
lanma zorunluluğunda hissetmekte ve bu kanallar yo-
luyla tüketici bağlılığını ve sadakatini artırmanın yol-
larını araştırmaktadır. Bu konuda yapılan araştırma-
lar çevrimiçi toplulukların kişinin benlik duygusuna 
katkıda bulunduğunu (Belk, 2013); kendini ifade ve 
aidiyet duygularını artırdığını (Muniz and O’guinn, 
2001); bunun sonucunda marka ile bağının güçlen-
diğini ifade etmektedir (Wirtz et al, 2013). Ancak 
çevrimiçi toplulukların hangi özellikleri ve hangi tür 
etkileşimlerin topluluk bağını artırdığına dair bilgi-
miz sınırlıdır. Bazı topluluklar ilgi alanlarına yönelik 
genel bilgi verirken bazısı tamamen markaya yönelik 
bilgi vermekte; bazı topluluklar marka tarafından yö-
netilirken bazıları ise kullanıcılar tarafından kurulup 
yönetilmektedir. Bu sebeple, bu çalışmada deney-
sel tasarım yolu ile marka topluluklarının sahipliği, 
yönetimi, boyutu, fonlanması, içeriği gibi konuların 
topluluğa olan tutumu ve topluluğa katılma davranı-
şını nasıl etkilediğini incelemek üzerine sırasıyla bir 
kaç deney gerçekleştireceğiz. 

Literatür Analizi
Marka toplulukları, birbiri ile coğrafi bağı bulunma-
yan marka takipçilerinin belli sosyal ilişkiler çerçeve-
sinde özelleşmiş etkileşimleri olarak ifade edilebilir 
(Muniz and O’guinn, 2001). Bu tanıma göre fiziki 
topluluklarda olduğu gibi çevrimiçi marka topluluk-
larında da ortak bilinç, gelenekler ve ahlaki sorum-
luluk duygusu vardır. Marka topluluklarının gücü 
sosyal kimlik teorisinde olduğu gibi “biz” duygusun-
dan gelmektedir (McAlexander, 2002). Kullanıcılar, 
bu topluluklarda kendilerine benzer insanlar ile bu-
luşarak benliklerini ifade etmek için bir araca sahip 
olmakta, merak ettikleri konular hakkında bilgi alış-
verişi yapmakta, ilgi alanları ve ihtiyaç duydukları ko-
nular için çözüm yöntemlerini öğrenmekte, memnun 
kaldıkları veya şikayet ettikleri konuları paylaşmak-
tadırlar (Schau et al, 200). Öte taraftan markalar bu 
topluluklardan yeni fikirler için içgörüler elde etmek-
te, kendi uygulamaları için geri besleme sağlamak-
ta ve ayrıca şirket kültürünü değiştirmek için fayda 
sağlamaktadırlar (Wirtz et al, 2013). Topluluklara 
üye olma kararını vermek için kullanıcılar tarafından 
algılanan sosyal fayda ve bilgisel fayda önemli değiş-
kenler olarak ortaya çıkmaktadır (Zhou et al., 2013). 
Markaların sahipliğindeki topluluklar topluluğa eri-
şim ve üye olma konusundaki kısıt derecesine göre 
üçe ayrılmıştır (Herkese açık, Kısıtlı, Kapalı). Bu üç 
grubun firmaların yeni ürün başarısına etkisine ba-
kıldığında herkese açık grupların yeni ürün başarı-
sında daha etkili olduğu söylenebilir (Gruner et al, 
2014). Ayrıca küçük topluluklar ile büyük marka top-
luluklarının aynı etkilere sahip olmadığı görülmek-
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tedir. Küçük topluluklarda kullanıcılar topluluk ile 
daha fazla özdeşleşmekte, ancak büyük topluluklar-
da kullanıcıların markaya olan duygusal bağlılıkları 
daha fazla olmaktadır (Scarpi, 2010). 

Tasarım ve Yöntem
Literatürdeki uygulamalı çalışmalar incelendiğinde 
keşifsel ve betimsel çalışmaların yer aldığını an-
cak nedensel çalışmaların eksik olduğunu söylemek 
mümkündür. Çevrimiçi topluluklarda boyut, sahiplik 
gibi konuların kullanıcı tutumu ve davranışına etkisi 
incelenmiş ancak bu etkilerin nedensel ilişkileri 
üzerinde durulmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada 
laboratuvar ortamında tasarlanacak olan deneyler 
ile topluluk özelliklerinin tek başına topluluğa üye 
olma davranışı, topluluğa olan tutum ve bağlılık 
üzerindeki etkileri incelenecektir. Veri toplamak için 
Facebook reklamlarına başvurarak anketi cevapla-
yacak kişileri toplamayı ve tamamen bu çalışma için 
özel olarak hazırlanan topluluk sayfası görsellerini 
kullanmayı planlıyoruz. Bu sayede yalnızca kontrol 
ettiğimiz değişkenin etkisini ölçmek mümkün ola-
caktır. Bunun için sağlıklı yaşam kategorisini seçtik 
ve hayali bir gıda markası oluşturduk. Böylece marka 
ile ilgili kontrol edemediğimiz diğer tüm etkileri or-
tadan kaldırmak mümkün olacaktır. Birinci deneyde 
topluluğun sahiplik etkisinin kullanıcıların toplulu-
ğa katılma etkisini ölçmek için bir gruba topluluğun 
markanın sahipliğinde olduğunu belirtecek bir ifade 
kullanacak, diğer gruba ise topluluğun markadan ba-
ğımsız işlediğini ifade edeceğiz. İkinci deneyde top-
luluğun boyutunun etkisini ölçmek için kullanılan 
görsellerde topluluktaki üye sayısı ve toplam mesaj-
ların sayısını farklı göstereceğiz. Üçüncü deneyde ise 
metin içeriğini manipüle edip ya markayı ya da genel 
bir ifadeyi ön plana çıkaracağız. Tüm deneylerde 
kontrol değişkenleri olarak ürün kategorisine olan 
dahiliyet düzeyi, bilgi seviyesi, kullanıcı statüsü, üye 
olduğu toplulukların sayısı ve aynı kategoride üye 
olduğu toplulukların sayısı kullanılacaktır. 

Bulgular ve Tartışma
Birinci deneyde markadan bağımsız topluluğun mar-
ka sahipliğindeki duruma göre kullanıcılar özünde 
daha fazla etki yaratmasını beklemekteyiz. İkin-
ci deneyde daha çok üyesi olan gruplara olan ilgi-
nin daha yüksek olmasını beklemekteyiz. Üçüncü 
deneyde ise geniş ilgi alanındaki bir ifadenin direk 
markaya yönlendiren bir ifadeye göre daha etkili 
olmasını beklemekteyiz. Ayrıca kontrol değişkenleri 
ile deneylerde incelediğimiz değişkenlerin tutum ve 
üye olma davranışına olan etkilerinin hangi şartlarda 
geçerli olduğunu öğrenmeyi amaçlıyoruz. Firmalar 
açısından bu tür bir bakış açısı önemli bir bakış açısı 
sağlayacaktır. Çünkü bu sayede hangi tür kullanıcılar 
için nasıl bir topluluğun olması ve nasıl iletişim ku-
rulması gerektiği konusunda bulgulardan faydalan-
mak mümkün olacaktır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Markalar, çevrimiçi platformlarda olmak gerekliliği-
ne inanmakta ancak bunu yaparken asıl nokta olan 
tüketici değerini gözden kaçırabilmektedir. Sadece 
çevrimiçi bir topluluğa sahip olmak için bir topluluk 
yönetmek ile tüketicilerin bağını ve katılımını kuv-
vetlendirecek bir topluluğa sahip olmak arasında fark 
vardır. Toplulukları kontrol etme fikri firmalar için 
çok çekici görünse de gerçekleştirdiğimiz deneyler ile 
toplulukların kontrolü, sahipliği ve içeriği gibi değiş-
kenlerin kullanıcıların topluluğa katılma niyetlerini 
nasıl etkilediğini göstermeye çalışıyoruz. Bu sayede 
firmaların çevrimiçi topluluklara daha bilinçli yak-
laşmasına ve topluluk stratejisini tüketicisinin bek-
lentisine göre kurmasına yardımcı olmayı umuyoruz. 
Çalışmayı zenginleştirmek için farklı ürün kategori-
lerinde benzer deneyleri gerçekleştirmek sonuçların 
genelleştirilmesine katkıda bulunacaktır. 
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Giriş ve Amaç 
Son beş yıllık süreçte ürün ve hizmetlerin pazarlan-
masında ve tanıtılmasında en popüler iletişim kanal-
larının başında sosyal medya araçlarının geldiği göze 
çarpmaktadır (McCorkindale, 2010). Tüketicinin 
baktığı her noktada olabilmek için işletmeler artık ge-
leneksel medyanın yanı sıra internet ve sosyal medya 
temelli mecraları da yoğun olarak kullanmaktadırlar. 
Özellikle küçük ve orta büyüklükteki işletmeler ve 
bireysel satışçılar (C2C) etkin bir pazarlama ve satış 
kanalı olarak Facebook, Twitter ve Instagram’dan fay-
dalanmaktadır. Hem kullanıcı sayısı hem maliyetinin 
düşüklüğü hem de görsel öğelere yer verilebilmesi açım-
sından diğer mecralara göre Instagram’ın işletmeler 
tarafından tercih edilme olasılığı daha fazla olabil-
mektedir.  Instagram’da, her gün 70 milyon fotoğ-
raf paylaşılırken, 1,35 milyar kullanıcıya sahip olan 
Facebook’a ise bir günde yüklenen ortalama fotoğraf 
sayısı 300 milyon olarak kaydedilmiştir (Systrom, 
2014). Instagramla ilgili olarak yapılan önceki birkaç 
çalışmada, sadece firmaların paylaştığı fotoğrafların 
ve videoların içerik analizi yapılmış olup tüketici 
profil ve tutumuna ilişkin bilimsel bir veriye rastlan-
mamıştır.  Yeni bir online tanıtım, pazarlama ve satış 

mecrası olarak kabul edilen Instagram’dan ürün satın 
alan tüketicilerin profillerini ve satın alma davranış-
larını belirlemek amacıyla bu çalışma tasarlanmıştır. 

Literatür Analizi 
2010 yılında insanların birbirleriyle fotoğraf ve anlık 
ileti paylaşımlarını sağlamak amacıyla kullanılan Ins-
tagram, günümüzde özellikle küçük işletmeler için 
maliyeti düşük ama ulaştığı kitlenin büyük olduğu 
önemli bir tanıtım ve satış kanalı olarak görülmektedir. 
2012 yılında Facebook tarafından 1 milyar dolara 
satın alınan ve kullanıcı ara yüzü diğer sosyal med-
ya araçlarından daha dar kapsamlı olan Instagram, 
pazarlama alanına kazandırdığı” instamarketing”-
“Instagram pazarlaması” kavramlarıyla yenilik sağla-
maktadır. Instagram CEO’su Kevin Systrom (2014), 
Instagramın, kullanıcı sayısı açısından dünyanın en 
hızlı büyüyen sosyal ağlarından biri olduğunu açıkı-
lamıştır (300 milyon kullanıcı). (http://webrazzi.
com,25.02.2015).

Weinberg (2009), resimler bir kere resim sosyal ağına 
yüklendiği ve kabul edilebilir kalitede olduğu sürece, 
işletmelerin sosyal medya pazarlamasından kazanç 
elde edebileceğini ileri sürmektedir. Kutluğ (2014) 
çalışmasında, markaların etkin bir Instagram kulla-
nımı için platformda paylaşılan görsellerle mesajların 
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marka kimliğini ve kurum kültürünü doğru ve çarpı-
cı bir biçimde temsil etmesi için, yapılan işi, ürün ve 
hizmetleri ve düzenlenen etkinlikleri müşterilerine 
eğlenceli ve etkileyici görseller aracılığıyla tanıtma-
nın çok önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bazı 
markalar Instagramda kampanyalar yaparak, bazıla-
rı ünlüleri kullanıp aktif etkinlikler gerçekleştirerek 
hedef kitlerinin dikkatini çekmeye çalışmaktadır. Vi-
ral videoları analiz eden Unruly firması, yayınladığı 
raporda Instagram üzerinde 9 Eylül- 9 Ekim 2014 
tarihleri arasında en fazla paylaşılan 1000 videoyu 
analiz etmiş ve bu videoların %40’ının bilinen mar-
kalara ait olduğunu saptamıştır. Benzer bir çalışma 
L2 tarafından 250 markayla yapılmıştır. Çalışmada, 
250 markanın % 92’sinin görsel paylaşım yaptığı, % 
72’sinin Instagram’da fotoğraf paylaşımının haricinde 
video paylaşımında da bulunduğuortaya konulmuş-
tur (http://www.pazarlamasyon.com/ 26.02.2015). Bu 
mecrayla ilgili önceki çalışmalar çok olmamakla be-
raber, ağırlıklı olarak iyi markaların paylaştığı fotoğa-
raf ve videoların içerik analizleri (Goor, 2012; Bergs-
tröm ve  Backhman, 2013; Wally ve Koshy, 2014) ola-
rak hazırlanmıştır.

Tasarım ve Yöntem
Ürünlerin fotoğraf ve video paylaşımları, kombin 
çalışmalar yapılarak ürünlerin sunulması (özellikle 
kıyafet ve aksesuarlarda), ödeme seçenekleri (kredi 
kartı- kapıda ödeme, EFT vb. ), yapılan kampanyalar, 
indirimler ve çekilişler, iyi marka ürünlerin orijinal ve 
orijinale yakın olarak daha makul fiyatlandırılması, 
farklı tarzda ve çeşitte kıyafet ve aksesuarların sunule-
ması, satın alım yapan takipçilerin görüşlerini anın-
da o hesap altında paylaşabilme olanağı sunması bu 
mecranın kullanım oranını arttırmaktadır. Ağırlıklı 
olarak kadın tüketicilerin tercih ettiği (www.marked-
tingcharts.com, January 2014) Instagram hesapların-
dan tüketicilerin,alışveriş yapma tutumlarına ilişkin 
yapılmış bir çalışmaya rastlanmış olmaması dolayı-
sıyla, bu araştırma keşifsel bir yapıda tasarlanmış ve 
araştırmanın yarı yapılandırılmış görüşme formatına-
da yapılmasına karar verilmiştir. Araştırmanın ana 
kütlesini Adana ve Mersin’de ikamet eden ve Instag-
ram hesabı aracılığıyla en az bir defa ürün satın almış 
tüketiciler oluşturmakta ve bu tüketicilere kartopu 
örneklem yöntemiyle ulaşılması planlanmaktadır. Bu 

şehirlerde oturup Instagramdan alışveriş yapan tüke-
ticilerin sayısı tam olarak bilinmediği için, yarı ya-
pılandırılmış görüşmelerde kaç tüketici ile görüşme 
yapılacağının kararı başlangıçta değil süreç içerisinde 
kesinlik kazanacaktır. Buna benzer araştırmalarda, 
kaç kişi ile görüşme yapıldığından daha önemlisi, 
araştırmanın içerik ve beklentilerine göre kimlerle 
görüşme yapıldığı ve ilgili görüşme ya da gözlemlerde 
aranan sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığı olduğu için 
(Bülbül ve diğerleri, 2008), cevapların birbirini tekrar 
ettiği nokta, yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılan 
nokta olarak değerlendirilecektir. Örneklemin farklı 
yaş, eğitim, gelir, cinsiyet ve meslek gruplarından se-
çilmesine özen  gösterilmektedir. 

Katılımcılara, Instagram hesaplarına ilişkin olarak 
kullandıkları zaman dilimi, kullanım amaçları, aylık 
satın alım miktar bütçeleri, hangi ürün grup/larıe-
nın satın alımını gerçekleştirdikleri, hangi etiketleri 
arattıkları, kimlerin ya da hangi işletmelerin hesap-
larını hangi kriterlere bağlı olarak takip ettikleri, ne 
sıklıkla ürün satın aldıkları, ürün ve hesaba ilişkin 
beğeni, yorumların ve benzeri unsurların satın alım 
niyetlerine etkisini ortaya çıkarmaya yönelik hazır-
lanan açık uçlu sorulardan oluşan  görüşme formu 
hazırlanmıştır. 

Bulgular
Görüşme formunu şekillendirmek için 3 Instagram 
hesabına sahip işletme ve Instagram aracılığıyla ürün 
satın alımı gerçekleştirmiş 7 kişi ile ön görüşmeler 
yapılmıştır.  Yapılan görüşme sonuçları değerlendi.-
rildiğinde, Instagramı çoğunlukla Y kuşağının tercih 
ettiği; ağırlıklı olarak aksesuar (gözlük, toka, vb.), kıv-
yafet, ayakkabı, çanta, çocuk özel gün ürünleri (mev-
lüt, dogum günü vb.), şeker hamurlu pasta, kurabiye 
vb. gıda ürün siparişi için direk mesajlaşma yoluyla 
(DM) iletişime geçilip satın alım gerçekleştirildiği 
sonucuna varılmıştır. Daha çok evden yapılan işlerin 
duyuru ve satışlarının yapılma kanalı olarak dikkat 
çeken Instagram, maliyetin düşük olması ve arkadaş 
tavsiyesiyle yayılmakta olup, ulaştığı kitleyi ve marka 
bilinilirliğini arttırmaktadır (Wally ve Koshy, 2014).  
Sosyal medya pazarlamasına ilişkin 2014 yılında ya-
pılan bir çalışmanın (Social Media Marketing, 2014) 
sonuçları incelendiğinde, pazarlamacıların % 92’sinin 
sosyal medyanın işlerindeki önemini vurgularken, % 
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42’si Instagram kullanım oranlarını arttırmaya yöne-
lik çalışmalar yaptıklarından  bahsetmişlerdir. Aynı 
raporda, 2013 yılında %18 olan Instagram kullanım 
oranının 2014’te % 28’e yükseldiği görülmektedir.  
Kanalın alıcı ve satıcı açısından önemi ve kullanım 
sıklığı gün geçtikçe daha çok artmaktadır. Bu araştır-
mada da, olası benzer ya da farklılıklar ortaya kona-
maya çalışılacaktır.

Sonuç 
Instagram artık sadece kendimizin, çocuklarımızın 
veya bulunduğumuz yerin fotoğrafını paylaştığımız 
bir uygulama olmaktan çıkmış, işletmelerin veya 
kendi evinde bir şeyler üretip satmak isteyen kişile-

rin pazarlama aracı olarak kullanıldığı bir mecra olc-
maya başlamıştır.  Bu nedenle de, tüketicilerin Ins-
tagramdan alışveriş yaparken nelere dikkat ettikleri, 
dikkatlerinin nasıl çekileceği Instagram hesaplarını 
kullanarak para kazanmak isteyen işletmeler ve kişiler 
için oldukça önemli bir konudur. Bu araştırma ile 
Instagram’dan alışveriş yapan tüketicilerin, bu mec-
rayla ilgili fikirleri ve davranışları ortaya çıkarılmaya 
çalışılacaktır. Bu bağlamda, araştırmanın sonuçlarıa-
nın bu mecra aracılığıyla da satış yapan işletmelere 
ve bireylere faydalı olacağı düşünülmektedir. Alanya-
zında bu konuyla ilgili olarak yapılan çok fazla uygu-
lamalı çalışma olmadığı için araştırmanın pazarlama 
alanyazınına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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Giriş ve Amaç 
İnteraktif pazarlamanın bireylerin eylemlerini etkile-
yen ve değiştirebilen bire bir pazarlama süreci oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda bu bire bir (tüketi-
ciden tüketiciye, işletmeden tüketiciye vb.) ilerleyen 
sürecin doğrudan pazarlamaya oranla daha etkili ve 
daha çarpıcı sonuçlar verdiği uygulamacıların ve aka-
demisyenlerin ilgisini çekmekte ve bu konu ile ilgili 
çalışmalar artmaktadır (Malthouse, Hofacker: 2010). 
Ancak literatürde yer alan çalışmalar arasında inte-
raktif pazarlamanın kategorik olarak sınıflandırılıp 
incelendiği bir çalışmaya rastlanamamıştır. Dolayı-
sıyla çalışmada interaktif pazarlamanın günümüzde 
bulunduğu noktanın, nerede olduğunun ve ne yönde 
ilerlenmesi gerektiğinin belirlenebilmesi amacıyla 
2007-2013 yılları arasında yapılan çalışmalara ilişkin 
kategorik bir literatür taraması yapılmıştır. Böylece, 
interaktif pazarlama alanında yapılan çalışmalara iliş-
kin bir durum saptaması yapılarak, bu alandaki eği-
limler belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Literatür Analizi
Son yıllarda bilgi teknolojilerinde ve kurulan sosyal 
ağların gelişmesi ile birlikte müşteriler ve işletmeler 
arasında kurulan ilişkilerde çeşitli değişimler meyda-
na gelmiştir. Bu bağlamda değişimlerin sonucunda 

ortaya çıkan interaktif ilişkiler hem uygulamacılar 
hem de akademisyenler tarafından tartışılmaktadır. 
İnteraktif kelimesinin iletişim ile ilgili iki boyutu bu-
lunmaktadır. İlki birey olarak konuşma yeteneğimizi 
yansıtırken, ikincisi birey olarak dinleme yeteneğimi-
zi yansıtmaktadır. Bu iki boyutun sonucu olarak kar-
şılıklı olarak anlaşmak da diğer bir boyut olarak orta-
ya çıkmaktadır. Buradan yola çıkılarak interaktifliği 
iyi iletişim kurmamızı sağlayan bir pazarlama aracı 
olarak tanımlayabiliriz (Deighton:1996). İnteraktif 
pazarlama kanalları ise iletişimi demokratikleştiren 
ve bireylerin fikirlerini, tecrübelerini paylaşmaları-
na yardımcı olan araçlardır. İnteraktifliğin geçmiş 
dönemlerde hayatımıza birçok doğrudan pazarlama 
aracı ile (doğrudan mail, katalog pazarlaması, tele pa-
zarlama, tv yayını reklamları vb.)  girdiğini söyleyebi-
liriz. Ancak veri depolama ve aktarımında meydana 
gelen gelişmeler ile birlikte işletmeler de müşteriler 
ile ilişkileri yönetmelerini sağlayan interaktif pazar-
lama araçlarını da değiştirip geliştirmektedir. Dijital 
interaktif pazarlama kanalları günümüzde e,mail, 
arama motorları, sosyal ağlar, bloglar, ortam akışı, 
sohbet, online video gibi birçok bileşeni ile insanla-
rın bilgiyi aktarmalarına veya paylaşmalarına ortam 
hazırlamaktadır (Copeland,2008). Her yıl ortaya çı-
kan yeni teknolojiler ve değişen sosyal davranışlar 
ile de işletmelerin kullandığı pazarlama teknikleri 
değiştirmektedir. Bu değişimler geçmişte kullanılan 
birçok pazarlama bileşenini de etkilemektedir. Gele-
cekte doğrudan, veritabanı ve interaktif pazarlama-

İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik 
Bir Literatür Taraması

- Özet Bildiri -

Sefa Emre Yılmazel1 

1 Hacettepe Üniversitesi,  sefaemre06@gmail.com

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ 
Anadolu Üniversitesi - Eskişehir



112

İnteraktif Pazarlama Alanındaki Çalışmalara İlişkin Sistematik Bir Literatür Taraması

da meydana gelen ilerlemeler elektronik ticaretin de 
yapısını değiştirecek ve satış gücünü yönetmede yeni 
yöntemler ortaya çıkaracaktır (VanBoskirk:2007). 
İnteraktif pazarlamada kapsamında elektronik pera-
kende, interaktif reklamcılık, tıklama davranışı, göz 
atma ve satın alma davranışı, e-hizmet, online mar-
kalama, doğrudan pazarlama, veritabanı pazarlama-
sı, müşteri ilişkileri yönetimi, bilişim teknolojilerinin 
stratejik kullanımı, e-işletme stratejileri, çokkanallı 
pazarlama, sosyal medya ve sosyal ağlar, iş ağı etkilili-
ği, Mobil pazarlama, arama motoru, viral pazarlama, 
kullanıcı katkılı içerik, gizlilik, güven, etik, online fi-
yatlama, tavsiye sistemleri, doğrudan ve interaktif 
B2B pazarlama alanları ön plana çıkmaktadır  (http://
www.journals.elsevier.com/journal-of-interactive-
marketing).

Tasarım ve Yöntem
Çalışmada 2007-2013 yılları arasındaki çalışmalara 
ilişkin sistematik literatür taraması yapılmıştır ve içe-
rik analizi yöntemi uygulanmıştır. Sistematik literatür 
taramasında interaktif pazarlamanın “topluluk pazar-
laması”, “içerik pazarlaması”, “görüntü pazarlaması”,  
“mobil pazarlama”, “arama motoru pazarlaması” ve 
“sosyal medya pazarlaması” bileşenleri kodlanarak 
Emerald, Science Direct, JSTOR, Taylor & Francis 
Online ve Wiley Online Library veri tabanları taran-
mıştır. Kaynak seçiminde ise; interaktif pazarlama 
araştırmaları yapan Journal of Interactive Marketing 
ve Journal of Research in Interactive Marketing gibi 
konu ile doğrudan ilgili dergilere öncelik verilmiştir. 
Tam metnine ulaşılan tüm makaleler taranmış ve in-
teraktif pazarlama ile ilgili olmayan makaleler elen-
miştir. Nord ve Nord’un çalışmalarına (1995)  benzer 
şekilde makalelerin  Pazarlama, İşletmecilik ve Yöne-
tim, Bilgi teknolojileri  ve Psikoloji  alanındaki dergi-
lerde yayınlanmış olan makaleler çalışma kapsamına 
dahil edilmiştir.  Her makale içeriğine uygun olarak 
ana ve yardımcı konu başlıklarına göre, yayınlandığı 
yıl ve dergi, çalışmanın yapıldığı ülkeye, uygulanan 
analiz ve kullanılan ölçek türü kriterlerine göre sınıf-
landırılarak incelenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 
Sistematik literatür taraması sonucunda 2007-2013 
yılları arasında akademik dergilerde yayınlanan 22’si 
kavramsal 179’u uygulamalı toplam 201 makaleye 
ulaşılmıştır. İnteraktif pazarlama alanındaki çalış-
malar çoğunlukla Journal of Interactive Marketing 
(23.3%), Journal of Interactive Marketing Research 
(16.9%), Journal of Interactive Advertising (15.9%) ve 
Journal of Consumer Marketing (4.9%) dergilerinde 
yayınlanmaktadır. 

Çalışmada yer alan 201 makale 5 ana başlık altında 
toplanmıştır; Ana ve ara konu başlıkları interaktif 
pazarlama alanında yazılan kitaplardan ve makaleler-
den düzenlenmiştir (Sergeant, West: 2002; Shankar, 
Balasubramanian: 2009; Varnali, Toker: 2010, Deigh-
ton:1996). Ana konu başlıkları online topluluk pazar-
laması, görüntü pazarlaması, mobil pazarlama, arama 
motoru pazarlaması, sosyal medya pazarlaması ola-
rak belirlenmiştir. En fazla çalışılan konunun Görün-
tü/Sunuş Pazarlaması (24.8%) olduğu tespit edilmiş-
tir. İkinci sırada Online Topluluk Pazarlaması konusu 
yer almaktadır (23.8%). Her iki alanda da en fazla 
çalışma yapılan alt konu Tüketici karar verme süreci-
dir (sırasıyla 10.4%, 11.4%). En az çalışılan konu baş-
lığı ise arama motoru ve multimedya pazarlamasıdır  
(%6.4). Aynı şekilde 5 ana başlığın altında yer alan 
ara başlık uluslararası boyut ise araştırmacıların en az 
çalıştıkları alan olduğu bulunmuştur (Tablo 1).

İnteraktif pazarlama alanındaki makalelerinin ya-
yınlandığı yıl bazında dağılımı Tablo 2’de verilmiş-
tir. İncelenen makalelerin konu başlıklarına dağılımı 
arasında çok büyük farklılıklar olmamasıyla birlikte 
arama motoru ve multimedya pazarlaması (n=13) ile 
ilgili yetersiz çalışma olduğu gözlenmiştir. Konuların 
yıllar itibarıyla dağılımı incelendiğinde sosyal medya 
pazarlaması en hızlı artış gösteren alan olmuştur. Ör-
neğin, 2008 yılında çalışmaların 0% sosyal medya pa-
zarlaması konusunda iken 2013 yılında bu oran 8.4% 
olmuştur. Görüntü/Sunuş Pazarlaması her ne kadar 
son 6 yılda en fazla çalışılan konu olsa da yıllar itiba-
rıyla düşme eğilimi göstermektedir. 
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İnteraktif pazarlama alanındaki makaleler ülke bazın-
da incelendiğinde çalışmaların yarısından fazlasının 
(%67) iki gelişmiş ülkede (Amerika, Kore) yapıldığı 
görülmektedir. Bunun nedeni teknoloji kullanılarak 
üretilen yüksek katma değerli malların ilk olarak o 
ülkelerde pazara sürülmesi ve söz konusu ülkelerin 
refah seviyesinin yüksek olması nedeniyle sosyal 

medya, online topluluklar, mobil pazarlama, arama 
motoru pazarlaması vb. interaktif pazarlama bileşen-
lerinin gelişmekte olan ülkelere oranla daha yüksek 
oranda kullanılmasıdır. Dolayısıyla bu ülkelerde uy-
gulamacıların ve akademisyenlerin bu kavramlara 
yoğunlaşması şaşırtıcı değildir. İnteraktif pazarlama 
makalelerinde en yoğun kullanılan yöntemler yapısal 

Tablo 1. İncelenen Makalelerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı

KONU BAŞLIKLARI  MAKALE SAYISI  YÜZDESİ 

 Online Topluluk Pazarlaması (Online 
Community Marketing)  

48  23.8 

a. Tüketici benimseme süreci   11  5.4 

b. Tüketici karar verme süreci  (Online 
yorumlar) 

23  11.4 

c. Online topluluk stratejileri   9  4.4 

d. Uluslararası boyutta topluluk 

pazarlaması  

5  2.4 

 Görüntü/Sunuş Pazarlaması (Display 

Marketing)  

50  24.8 

2.1. Tüketici benimseme süreci   12  5.9 

2.2. Tüketici karar verme süreci  (Online 

reklamlar) 

21  10.4 

2.3. Online reklam stratejileri  9  4.4 

2.4. Uluslararası boyutta sunuş pazarlaması  8  3.9 

 Mobil Pazarlama 
(Mobile Marketing) 

40  19.9 

3.1. Tüketici benimseme süreci  15  7.4 

3.2. Tüketici karar verme süreci  13  6.4 

3.3. Mobil pazarlama stratejileri   6  2.9 

3.4. Uluslararası boyutta mobil pazarlama  6  2.9 

 Arama Motoru ve çoklu medya Pazarlaması  

          (SEM and multimedia Marketing)  

13  6.4 

 Sosyal Medya Pazarlaması  

(Social Media Marketing) 

47  23.3 

             5.1. Tüketici benimseme süreci   9  4.4 

             5.2. Tüketici karar verme süreci   14  6.9 

             5.3. Sosyal medya stratejileri   16  7.9 

             5.4. Uluslararası boyutta sosyal medya                     

             pazarlaması  

8  3.9 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1-Online 

Topluluk 

pazarlaması  

5 

%1.4 

5 

%1.4 

7 

%1.9 

10 

%2.8 

7 

%1.9 

12 

%3.3 

7 

%1.9 

4 

%1.1 

9 

%2.5 

4 

%1.1 

11 

%3.1 

2-

Görüntü/Sunuş 

Pazarlaması 

6 

%1.6 

9 

%2.5 

3 

%0.8 

6 

%1.6 

7 

%1.9 

9 

%2.5 

3 

%0.8 

2 

%0.5 

5 

%1.4 

‐  7 

%1.9 

3-Mobil ve 

email pazarlama 
12 

%3.3 

10 

%2.8 

2 

%0.5 

7 

%1.9 

8 

%2.2 

13 

%3.6 

3 

%0.8 

7 

%1.9 

14 

%3.9 

‐  13 

%3.6 

4-Arama 

Motoru 

Pazarlaması 

3 

%0.8 

4 

%1.1 

‐  2 

%0.5 

1 

%0.2 

1 

%0.2 

2 

%0.5 

‐    ‐  3 

%0.8 

5-Sosyal Medya 

Pazarlaması  

11 

%3.1 

13 

%3.6 

5 

%1.4 

12 

%3.3 

10 

%2.8 

19 

% 

6 

%1.6 

5 

%1.4 

16 

%4.5 

‐  14 

%3.9 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eşitlik modellemesi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör 
analizleri olarak belirlenmiştir. Yapısal eşitlik mo-
dellemesi çoğunlukla sosyal medya pazarlaması ve 

mobil ve e-mail pazarlama alanındaki çalışmalarda 
kullanılmaktadır (Tablo 3). Ayrıca online toplulukla-
rın kendi içlerindeki süreci uygulamalı olarak analiz 

Tablo 2. Basım Yılı Sınıflandırması (%)
KONU 

BAŞLIKLARI 

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 

1‐Online 

Topluluk 

pazarlaması 

(48) 

1.9  2.4  3.9  4.4  3.4  3.9  3.4 

2‐

Görüntü/Sunuş 

Pazarlaması 

(50) 

3.4  2.4  5.4  6.9  4.9  1.9  1.9 

3‐Mobil ve email 

pazarlama (40) 

4.9  2.9  1.9  4.4  1.9  2.4  0.9 

4‐Arama 

Motoru ve 

multimedya 

Pazarlaması 

(13) 

‐  1.4  1.4  1.4  0.4  0.9 

 

0.4 

5‐Sosyal Medya 

Pazarlaması 

(47) 

‐  2.4  2.4  1.9  2.9  4.9  8.4 

 

Tablo 3. Analiz Türüne Göre Sınıflandırma (Sayısı ve %)
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eden netrografi yöntemi de interaktif pazarlama ça-
lışmalarında kullanılmıştır. Çalışmada Cronbach alfa 
ve ki-kare testleri en yoğun mobil pazarlama araştır-
malarında (%5.5) kullanılmıştır. Ayrıca çalışmalarda 
regresyon analizinin (basit, çoklu, lojistik, hiyerarşik 
ve logit), varyans analizleri (anova, manova, manco-
va), nitel yöntemler (odak grup, görüşme, içerik ana-
lizi), tanımlayıcı istatistik (ortalama, standart sapma, 
frekans vb.), korelasyon analizi, t-testi gibi çeşitli ana-
lizler kullanılmıştır. Çalışmada 179 uygulamalı çalış-
ma olmasına rağmen, bazı çalışmalarda birden fazla 
analiz yöntemi kullanıldığından analizlerin toplam 
sayısı 354 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmalarda kullanılan ölçüm yöntemleri açısından 
incelendiğinde en sık likert tipi ölçek kullanılmakta-
dır (33.5%). Çalışmalarda ikincil veri kaynaklarının 
da sıklıkla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni 
online iletişimde yer alan bloglar, tweetler, duvar ya-
zıları gibi kavramların çalışmalarda kullanılmasıdır. 
Analiz sonuçlarında yer alan topluluk pazarlaması 
(%6.3) ve sosyal medya pazarlamasında (%4.2) ikin-
cil veri kullanım oranlarının yüksekliği bunu kanıt-
lar niteliktedir. Ayrıca sosyal medya pazarlamasında 
anlamsal farklılaştırma ölçeğinin kullanım oranının 
yüksekliği (%3.8) kayda değer bir başka veri olarak 
ön plana çıkmaktadır (Tablo 4).

Tablo 4. Ölçek Türüne Göre Sınıflandırma
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1-Topluluk 

pazarlaması  

28 

%9.8 

4 

%1.4 

7 

%2.4 

18 

%6.3 

10 

%3.5 

4 

%1.4 

7 

%2.4 

1 

%0.3 

2Görüntü/Sunuş 

Pazarlaması 

12 

%4.2 

3 

%1 

3 

%1 

3 

%1 

6 

%2.1 

3 

%1 

4 

%1.4 

- 

3-Mobil ve email 

pazarlama 

15 

%5.2 

6 

%2.1 

4 

%1.4 

7 

%2.4 

7 

%2.4 

6 

%2.1 

8 

%2.8 

2 

%0.7 

4-Arama Motoru 

Pazarlaması 

7 

%2.4 

3 

%1 

- 5 

%1.7 

5 

%1.7 

2 

%0.7 

2 

%0.7 

- 

5-Sosyal Medya 

Pazarlaması  

34 

%11.9 

11 

%3.8 

4 

%1.4 

12 

%4.2 

8 

%2.8 

6 

%2.1 

10 

%3.5 

7 

%2.4 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Yapılan analizler interaktif pazarlama alanındaki 
çalışmaları yıllar itibariyle arttığını göstermektedir. 
Ayrıca yayın hayatına 2013 yılında başlayan Journal 
of Digital & Social Media Marketing’in önümüzdeki 
yıllarda interaktif pazarlamanın gelişimine katkıda 
bulunacağı düşünülmektedir. Analizlerde öne çıkan 
bir diğer nokta ise interaktif pazarlama kanallarından 
arama motoru pazarlaması, multimedya pazarlaması 
ve e-mail pazarlaması alanlarında yapılan çalışma-
ların oldukça kısıtlı sayıda olmasıdır. Oysaki e-mail 
pazarlaması ve arama motoru pazarlamasının 18-27 
yaş arası jenerasyonun en fazla kullandığı interaktif 

pazarlama kanalları olduğu bilinmektedir (VanBos-
kirk:2007; Copeland:2008). İnteraktif pazarlama araş-
tırmalarının en fazla iki gelişmiş ülkede (Amerika, 
Kore) çalışılması ise analizlerde ortaya çıkan çarpıcı 
sonuçlardan biridir. Gelecekte yapılacak çalışmalar-
da Hofstade’in (1991) çalışmasında ortaya çıkarılan 
boyutlar kullanılarak gelişmiş ülkeler arasında karşı-
laştırmalar yapılabilir veya gelişmekte olan ülkelerde 
ortaya çıkarılan stratejiler, tüketici benimseme süreci, 
tüketici karar verme süreci vb. birçok konunun ge-
çerliliği tartışılabilir. Son olarak makaleler kullanılan 
analiz ve ölçek olarak da belirli noktalarda yoğun-
laşmaktadır. Likert ve anlamsal farklılaşma ölçeği ile 
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ölçülen, Lisrel ve Amos paket programlarında yapı-
sal eşitlik modellemesi ile path çözümlemesi yapılan 
çalışmaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. Ayrıca 
netrografi yöntemi ile online toplulukların analizini 
gerçekleştiren çalışmalar da gelecekteki çalışmalara 
yol gösterici nitelik taşımaktadır. 

The Journal of Direct Marketing (JDM) 1987 yılın-
da yayın yapmaya başlamış ancak 1998 yılında yayın 
hayatına ismi değiştirilerek The Journal of Interactive 
Marketing olarak devam etmiştir. 1998 yılında der-
ginin editörü Don Schultz doğrudan pazarlamanın 
fikirleri değerlendirmede çok katı kaldığından ve 
zamanın gerisinde kaldığından bahsediyordu. Ancak 
1998 yılında Youtube, Twitter, Facebook daha ku-
rulmamıştı. Myspace yoktu ve Apple müzik ve mo-

bil uygulamalar sektörüne girmemişti. O yıllarda 30 
milyonun altında olan İnternet aygıtları 2009 yılında 
681 milyona ulaştı. 1998 yılında Journal of Interactive 
Marketing dergisinin ilk yayını yapıldığında Google 
isminin kararı bile verilmemişti (Malthouse, Ho-
facker:2010). Bu derece hızlı ilerleyen bir teknolojik 
ortamda gelecekteki interaktif pazarlama araçlarını 
tahmin etmek kolay değildir. Ancak gelecekte tüke-
ticilerin tıklama davranışı, göz atma ve satın alma 
davranışı, e-dağıtım gibi başlıkların ön plana çıkacağı 
öngörülmektedir. 

Çalışmanın kısıtı olarak; örneklemin tümüne ula-
şılamadığından (interaktif pazarlama ile ilgili tüm 
makaleler) incelenen veritabanı, dergi, makale sayısı 
sınırlanmıştır.
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Özet 
Mobil pazarlama, mobil kanallar aracılığıyla potansi-
yel müşterilere ulaşmada aracı bütün pazarlama, satış 
promosyonları ve reklam çabalarının kullanımı olarak 
tanımlanabilir. Mobil olma pazarlamanın geleceğidir. 
Turizm işletmeleri için mobil alanda deneyimli, inter-
net teknolojilerinin gelişimine ayak uyduran, internet 
ortamında bilgi paylaşımlarını takip eden ve turizm 
eğitimi almış çalışanlarının desteği yadsınamayacak 
kadar önemlidir. Bu ampirik çalışma turizm eğitimi 
alan üniversite öğrencilerinin mobil pazarlama uygu-
lamalarına karşı tutumlarını ölçmeyi amaçlamıştır.  
Bu bağlamda, turizm öğrencilerinin önemli bir kısmı-
nın mobil pazarlama algılarının yüksek, internet ve 
mobil teknoloji ile oldukça alakalı, turizm firmalarının 
ürün ve hizmet uygulamalarını indirmekte ve sosyal 
medya kanallarıyla turizm işletmelerini takip etmekte 
oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Turizm, Pazarlama, Mobil 
Pazarlama, Pazarlama Algısı, Pazarlama Faaliyetleri

Abstract
Mobile marketing defined as all marketing tools thro-
ugh mobile channels to reach potential customers, the 
use of sales promotions and advertising efforts. Being 
mobile is the future of marketing. For tourism enterp-
rises, the presence of employees who keep pace with the 

development of internet technologies, follow informa-
tion sharing on the net, experienced in the mobile en-
vironment and have taken tourism education are too 
important to be denied. This empirical study aimed to 
measure attitudes of tourism college students towards 
mobile marketing applications. In this context, the 
study found that a significant portion of tourism colle-
ge students have high perception of mobile marketing, 
highly relevant to the internet and mobile technology, 
download product and service applications of tourism 
firms and follow the tourism firms through social me-
dia channels.

Keywords: Tourism, Marketing, Mobile Marketing, 
Marketing Perception, Marketing Activities

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Teknoloji alanında yaşanan yenilik ve gelişmeler pa-
zarlama sektörünü de doğrudan etkilemekte ve bu 
alanda birçok fırsat ve rekabet ortamı yaratmaktadır. 
Özellikle mobil telefon teknolojisinde yaşanan anlık 
yenilikler pazarlamacılar için bir fırsat yaratmakta ve 
potansiyel müşterilere ulaşmada etkili bir rol oyna-
maktadır (Muk, 2007). Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) verilerine göre, 2014 yılı ocak ayında 
69 milyon 797 bin olan mobil telefon abone sayısının, 
2014 yılı sonu itibariyle 71 milyon 888 bine yüksel-
diği yani son bir yılda mobil telefon abone sayısında 
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2 milyondan fazla artış olduğu görülmektedir. Mo-
bil cep telefonundan internet abonesi sayısının ise 
söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 23 milyon 285 
binden 31 milyonun üzerine çıktığı belirtilmektedir 
(http://eticaretmag.com/). Bu durum işletmelerin 
mobil telefonları bir pazarlama kanalı olarak kullan-
malarına yol açmaktadır. Bu yeni pazarlama kanalı 
mobil pazarlama olarak isimlendirilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin çeşitli üniversite-
lerinde turizm öğrenimi gören öğrencilerin mobil 
pazarlamaya yönelik nasıl bir tutum geliştirdiklerini 
ölçmek ve söz konusu üniversite öğrencilerinin mo-
bil pazarlama servislerini kullanma oranlarını ortaya 
koymaktır. 

Literatür incelendiğinde mobil pazarlamaya yönelik 
çalışmaların mevcut olduğu ancak bu çalışmaların 
daha çok kısa mesaj reklamcılığına (SMS) odaklan-
dığı görülmektedir. Turizm öğrenimi gören ve do-
layısıyla pazarlama faaliyetleriyle bire bir iç içe olan 
turizm öğrencilerine yönelik yapılmış bu yönde bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma, bu boşluğu 
doldurmaya çalışacaktır. Çalışmadan elde edilecek 
sonuçlar, pazarlama faaliyetleri içerisinde mobil pa-
zarlamaya yer veren/vermek isteyen işletmelere, ba-
şarılı turizm pazarlama stratejileri oluşturmaları ko-
nusunda yardımcı olacaktır. Çalışma, bu yönüyle sek-
töre bilgi katkısı sağlamaktadır. Çalışmanın bir diğer 
amacı da turizmde mobil pazarlamanın tartışılmasını 
sağlamak ve gelecek çalışmalara ışık tutmaktır.

Literatür Analizi
Mobil pazarlama, mobil kanallar aracılığıyla potan-
siyel müşterilere ulaşmada aracı bütün pazarlama, 
satış promosyonları ve reklam çabalarının kullanımı 
olarak tanımlanabilir. Kablosuz araçları kullanan mo-
bil pazarlamada amaç, müşterilere zaman, yer, fiyat 
ve ürün/hizmet farkındalığı yaratmaktır. Bu kablosuz 
araçların en yaygın ve etkin kullanılanı hiç şüphesiz 
akıllı cep telefonlarıdır (Bauer vd., 2005).  Müşteri-
lere ürün/hizmetler hakkında bilgi edinimi sağlamak 
ve ürün/hizmetlerin satışlarını artırmak için mobil 
kanallar aracılığıyla potansiyel müşterilerle iletişim 
içinde olmak adına gerekli olan faaliyetler mobil pa-
zarlama yönteminin içinde yer alır (Karaca ve Ate-
şoğlu, 2006). Ayrıca mobil pazarlama, ‘doğru ürün 
ve/veya hizmetlerin, doğru kişiye, doğru yer ve doğru 
zamanda, doğru şekilde, doğru miktarda ve doğru fi-
yattan ulaştırılmasını amaçlayan pazarlama anlayışı’ 
olarak tanımlanmıştır (Tek, 2006:274). 

Mobil pazarlama araçlarına bakıldığında bunların; 
SMS, MMS, e-posta, web sayfası ve diğer işitsel, gör-
sel kanalların mobil pazarlama kanalları arasında yer 
aldığı görülmektedir (Arıkan, 2008). Mobil pazarla-
ma araçlarının çoğunun kullanılabilmesi için gerekli 
olan mobil cepten internet erişimi gün geçtikçe art-
maktadır. Tablo 1, Türkiye’de  2013-2014 yılları bo-
yunca mobil araçlarla, özellikle mobil cep telefonları 
ile internet kullanım oranındaki artışa dikkat çek-
mektedir.

Tablo 1. Türkiye’de Mobil İnternet Kullanım Oranı

Aşağıdaki grafikte görebileceğiniz gibi, dünya genelin-
de daha fazla kullanıcı mobil cihazlarla, masaüstü sabit 

(desktop) bilgisayarları geride bırakarak, sanal ortam-
da her zamankinden daha fazla zaman harcamaktır.

Kaynak: http://eticaretmag.com/turkiyede-gercek-internet-kullanici-sayisi/
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Mobil pazarlama; ‘iletişim teknolojileri aracılığıyla 
müşterilere her an ulaşabilme imkânı sağlayan pa-
zarlama faaliyetleridir’ (Barutçu, 2010: 281). Mobil 
pazarlama için yatırım şirketlerinin sayısının art-
masına rağmen, henüz bu konunun doğası ve bu 
kanalın turizme etkileri tam olarak anlaşılamamıştır. 
Turizm alanında henüz yeni bir pazarlama yöntemi 
olan mobil pazarlamanın turizmde kullanılmaya 
başlanması ile bu doğrultuda yapılan çalışmaların ve 
elde edilen kazanımların incelenmesi, turizmde mo-
bil pazarlama uygulamalarının açıklanmasına katkı-
da bulunmaktadır.

Trip advisor isimli turizm seyahatleri için kullanılan 
arama motorunun 2014 verilerine göre mobil cihaz 
kullanıcılarının %51’i seyahat seçeneklerini akıllı 
telefonlar ya da tabletlerle araştırmakta ve rezervas-
yonlarını da bu araçlardan yapmaktadır (Tripadvisor.
com).  Turizm işletmeleri, artan talebe karşı fiziki 
kapasitelerini arttırmanın yanı sıra, mevcut pazarda 
devamlılıklarını sağlamak adına bilgi teknolojilerini 
daha yoğun kullanarak, özellikle internet aracılığıyla 
potansiyel müşterilerine ulaşma ve mevcut müşteri-
lerini elde tutma çabası içerisindedirler (Şanlıöz vd., 
2013). Bu bağlamda turizm işletmeleri için mobil 
alanda deneyimli, internet teknolojilerinin gelişimine 
ayak uyduran, internet ortamında bilgi paylaşımları-
nı takip eden ve turizm eğitimi almış çalışanlarının 
desteği yadsınamayacak kadar önemlidir.

Tasarım ve Yöntem
Çalışma ampirik bir çalışma olup, ana kütlesi 
Türkiye’de turizm öğrenimi gören üniversite öğren-
cileridir. Türkiye’deki üniversite öğrencileri toplamda 
5,5 milyon olup bunun sadece %3’ü turizm öğrenimi 
görmektedir. Bu sonuca göre Türkiye’deki üniver-
sitelerde turizm öğrenimi gören öğrenci sayısının 
165.000 civarında olduğu söylenebilir. Bu rakama 
göre çalışmada daha sağlıklı ve genelleyebilir sonuç-
lara ulaşmak adına örneklemin 1000 kişi olarak ele 
alınması uygun görülmüştür. Devlet ve vakıf üni-
versitelerinde, turizm eğitimi veren fakülte ve yük-
sekokullara bakıldığında toplam sayının 97 olduğu 
görülmüştür. Bu üniversitelerden seçilen öğretim 
elemanları ile sınıf ortamında anketi uygulamaları 
için görüşmeler yapılmıştır. Cevap alınamayan 27 tu-
rizm eğitimi veren fakülte ve yüksekokul mevcuttur. 
70 fakülte ve yüksekokulun her birine 15 anket gön-
derilmesi uygun görülmüştür. Toplamda 1050 anket 
hazırlanmıştır. Geri dönen anket sayısı 550 olmuş ve 
anket dönüş oranı %52,38 olarak gerçekleşmiştir. 

Anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
turizm öğrencilerinin demografik özellikleri ile ilgili 
sorular sorulmuştur. Bu sorular; cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu, gelir seviyesi, kullanılan cep telefonu, inter-
net kullanımının günde kaç saat olduğu ve cep tele-
fonlarında kullandıkları uygulamalardır. Bu bilgilerle 
turizm öğrencilerinin demografik özellikleri ve cep 
telefonu kullanımları ile ilgili bir bağlantı kurulmaya 
çalışılmıştır. 

Kaynak: http://www.wordstream.com/blog/ws/2013/08/19/ 

Grafik 1. Küresel Kullanıcı Sayısı (Milyon)
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 İfadeler Cinsiyet N Ort. Std. Sapma t değeri p değ. 
FAKTÖR 1 Yenilikçilik Boyutu Bay 

Bayan 

252 

258 

3,3254 

3,1473 

1,03285 

1,12658 

1,860 ,042 

FAKTÖR 2 Mobil İletişim Bilgisi Bay 

Bayan 

252 

258 

3,4831 

3,3605 

,88365 

,95084 

1,508 ,000 

FAKTÖR 3 Reklama Karşı Tutum Bay 
Bayan 

252 
258 

3,4775 
3,4328 

,89310 
,88413 

,568 ,450 

FAKTÖR 4 Algılanan Bilgi Bay 
Bayan 

252 
258 

3,2758 
3,1047 

1,21672 
1,32129 

 
1,521 

 
,197 

FAKTÖR 5 Algılanan Sosyal Program Bay 
Bayan 

252 
258 

3,2128 
3,1042 

 

,92527 
,92449 

1,326 ,922 

FAKTÖR 6 Risk Boyutu Bay 
Bayan 

252 
258 

3,8730 
3,7907 

1,01077 
1,16063 

,853 ,431 

 
FAKTÖR 7 

 
Mobil Pazarlamaya Yönelik Algılar 

Bay 
Bayan 

252 
258 

3,2054 
3,0241 

,92214 
,98387 

2,264 ,223 
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Anketin ikinci bölümünde turizm öğrencilerine se-
çenekler sunularak cep telefonlarında en çok kullan-
dıkları ilk beş özelliği işaretlemeleri istenmiştir. Bu 
bölümle turizm öğrencilerinin hangi mobil uygula-
malarını ne amaçla kullandıklarını saptamak amaç-
lanmıştır. 

Anketin üçüncü bölümünde ise turizm öğrencilerinin 
mobil pazarlamayla ilgili tutumlarını ölçen 30 ifadelik 
bir ölçeğe yer verilmiştir. Ölçeğin geliştirilmesinde, 
literatürdeki diğer araştırmaların yanında, özellikle 
Shimp ve Kavas [1984], Hess [1995],  Flynn ve Gold-
smith [1999] tarafından, tüketicilerin sosyal pazarla-
maya yönelik tutumlarını ölçmek amaçlı geliştirilen 
ölçekten yararlanılmıştır. Ölçekteki ifadelerin puan-
laması likert tipi 5’li derecelendirme ile yapılmıştır. 
Buna göre “1-kesinlikle katılmıyorum” ve “5-kesinlik-
le katılıyorum” değerlerini ifade etmektedir.

Ölçeğin güvenilirliği içsel tutarlılık analizi ile sağlan-
mıştır. İçsel tutarlılığın ölçümünde kullanımı en yay-
gın bilinen yöntem Cronbach alfa katsayısıdır. ‘Alfa 
değeri 0 ile 1 arasında değer alır ve kabul edilebilir bir 
değerin en az 0.70 olması istenir’ (Altunışık, vd., 2005: 
115-116). Bu çalışmada kullanılan ölçek için hesapla-
nan Cronbach alfa katsayısı 0,860’dır. Bu da ölçeğin 
yeterli güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılanlar ile ilgili genel bilgilere sahip 
olmak amacıyla öncelikle frekans analizi yapılmıştır. 
Demografik veriler incelendiğinde bayan katılımcıla-
rın oranının (% 56.7) ile bay katılımcılardan daha faz-
la olduğu, katılımcıların yaş ortalamasının 19-20 yaş 
aralığı için %28.8, 21-25 yaş aralığındakiler için % 66.6 

olduğunu, eğitim durumlarına bakıldığında en çok li-
sans eğitimi alan (%93.3) katılımcının olduğu ve geri 
kalanın lisansüstü eğitimi aldığı (%6.7) görülmektedir. 
Katılımcıların %73,1’nin 1000 TL. ve altında gelirinin 
olduğu ve %98,2 gibi büyük bir oranının akıllı cep te-
lefonu sahibi olduğu görülmektedir. Bununla beraber 
katılımcıların % 40,8’nin 3-5 saat ve %39’unun 6-7 
saat aralığında vaktini internet ortamında geçirdiği 
görülmektedir. Bu bilgiler turizm öğrencilerinin akıllı 
cep telefonu ve internet kullanımları ile ilgili güçlü bir 
bağlantının varlığını ortaya koymaktadır.

Turizm öğrencilerine internette yer alan uygulama-
lardan en çok indirdiği iki tane uygulamayı işaretle-
mesi sorulduğunda. Katılımcılardan %52’ı müzik uy-
gulamalarını, %20,6’sı video, %40,6’sı oyun, %37,5’i 
dergi, gazete, haber, kitap uygulamalarını ve %30’u 
Firmaların ürün ve hizmet uygulamalarını indirdiği-
ni belirtmiştir. 

Katılımcılara ‘Cep telefonunuzdan en çok kullandığı-
nız ilk beş özelliği işaretleyiniz’ sorusu sorulduğunda 
%78’i Sosyal medya uygulamalarını (facebook, twit-
ter, instagram gibi) kullanmak, % 42’si internete gi-
rerek arama yapmak, % 69,2’si sesli görüşme, %68,8’i 
mesaj, % 38,6’sı haberleri okumak ve bilgi edinmek, 
%60,4’ü müzik dinlemek, % 32’si alışveriş yapmak 
olarak sıralamışlardır. Bu bağlamda hedef kitleye za-
man ve mekân açısından hızlı bir şekilde ulaşılması, 
ürüne veya reklama olan tepki gibi doğrudan avantaj-
lara işletmelerin sahip olabileceği bir kullanım oranı 
ortaya çıkmıştır. 

Anketin mobil pazarlama algısını ölçen bölümü-
nünde yer alan ifadeler 5’li likert ölçeğine göre ha-
zırlanmıştır. Hesaplanan ortalamalarda “3” değerinin 

Tablo 2. Mobil Pazarlama Faktörlerinin Cinsiyete Göre T-Testi 
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üzerinde ortalamaya sahip olan faktörler, katılıyorum 
ifadesine yakın olan faktörlerken, 3’ten düşük olan 
ortalama değerine sahip ifadeler, cevaplayıcıların bu 
ifadelere katılmama yönünde olduklarını göstermek-
tedir. Bu araştırmada katılımcıların verdiği yanıtların 
3,208 ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. Genel 
olarak değerlendirildiğinde turizm öğrencilerinin 
mobil pazarlama algısı yüksektir. Turizm öğrencile-
rinin cinsiyetlerine göre mobil pazarlama algılarında 
farklılıkların olup olmadığını ölçmek amacıyla yapı-
lan t-testi yapılmıştır. Yapılan testin sonucu tablo 2’de 
yer almaktadır. 

Tablo 2’de t-testi sonucunda turizm öğrencilerinin 
yenilikçilik (sig= 0,042), mobil iletişim bilgisi (sig= 

0,00) boyutlarını algılamalarında farklılık olduğu 
diğer boyutlarda ise bir farklılık olmadığı görül-
mektedir. Faktör 1 olarak adlandırılan “Yenilikçilik 
Boyutu”na, erkek öğrencilerin bayanlardan daha 
fazla katıldıkları (ort. 3, 3254) saptanmıştır. Faktör 2 
olarak adlandırılan “Mobil İletişim Bilgisi” boyutuna 
katılımın da Faktör 1 ile aynı şekilde erkek öğrencile-
rin bayan öğrencilerden daha fazla katılımcı oldukla-
rı (ort.3,4831)  tespit edilmiştir. 

Turizm öğrencilerinin eğitim seviyelerine göre mobil 
pazarlama algılarında farklılıkların olup olmadığını 
ölçmek amacıyla t-testi yapılmıştır. Yapılan testin so-
nucu tablo 3’de yer almaktadır.

Tablo 3. Mobil Pazarlama Faktörlerinin Eğitim Durumlarına Göre T-Testi
 İfadeler Eğitim N Ort. Std. Sapma t değeri p değ. 
FAKTÖR 1 Yenilikçilik Boyutu Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,2276 

3,3431 

1,09492 

,92290 

-,600 ,264 

FAKTÖR 2 Mobil İletişim Bilgisi Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,4055 

3,6397 

,92608 

,80055 

-1,437 ,147 

FAKTÖR 3 Reklama Karşı Tutum Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,4307 

3,7941 

,90824 

,40214 

-2,316 ,000 

FAKTÖR 4 Algılanan Bilgi Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,1250 

4,0882 

1,23954 

1,40060 

 

-4,339 

 

,816 
FAKTÖR 5 Algılanan Sosyal Program Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,1387 

3,4265 

 

,93009 

,82579 

-1,755 ,092 

FAKTÖR 6 Risk Boyutu Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 

3,7920 

4,3824 

1,09440 

,8440 

-3,079 ,052 

 
FAKTÖR 7 

 
Mobil Pazarlamaya Yönelik Algılar 

Lisans 

Lisansüstü 

476 

34 
3,0783 

3,5331 

,96207 

,79135 
-2,692 ,008 

 

 

Tablo 3’de turizm öğrencilerinin eğitim durumlarına 
göre mobil pazarlama algılarında farklılık olup olma-
dığını ölçmek amacıyla yapılan t-testi sonucunda tu-
rizm öğrencilerinin Reklama karşı tutum (sig= 0,000) 
ve Mobil pazarlamaya yönelik algılar (sig= 0,08) bo-
yutlarını algılamalarında farklılık olduğu diğer boyut-
larda ise anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  
Reklama karşı tutum olarak adlandırılan boyuta ba-
yan katılımcılar erkek katılımcılara oranla daha fazla 
katılırken, aynı şekilde bayan katılımcıların Mobil pa-
zarlamaya yönelik algılar boyutuna da erkek katılımcı-
lardan fazla katılım sergiledikleri görülmüştür.

Turizm öğrencilerinin internet kullanım saatlerinin 
mobil pazarlama algısını ölçen boyutlarla farkı olup 
olmadığını ölçmek amacıyla yapılan tek yönlü var-
yans analizi (Anova) testi yapılmıştır. Tek yönlü var-
yans analizi (Anova) testi iki aşamada yapılır. İlk ola-
rak varyansların eşitliğinin test edilmesi gereklidir. 

‘Varyansların homojen olması durumunda Anova, 
olmaması durumunda ise alternatif test olarak Welch 
testi uygulanabilir’ (Sipahi vd., 2011:133). Tablo 4’de 
de görüleceği gibi, grupların Mobile iletişim bilgi-
si (sig= 0,008), Reklama karşı tutum (sig= 0, 000),  
Risk  (sig= 0,002), Mobil pazarlamaya yönelik algılar 
(sig=0,000), boyutlarının grup varyansları homojen 
olmadığından Anova testinin ön şartı sağlanamamış-
tır. Bu boyutlarla tablo 4’te de görüldüğü üzere Welch 
testi yapılmıştır. 

Tablo 6’ya göre Mobil iletişim bilgisi boyutu için 1 
saatten az internet kullananlarla 3-5 saat, 6-7 saat 
ve 8 saat ve üzeri saat internet kullananlar arasında 
farklılıklar tespit edilmiştir. 8 saat ve üzeri internet 
kullananlar 3,8261 ortalama (mean) derecesi ile mo-
bil iletişim boyutuna en fazla katılımı sağlarken; 2,9 
ortalama düzeyi ile mevcut boyuta en az katılımı 1 
saatten az internet kullanıcıları yapmıştır. 
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Tablo 4. Faktörlerin Homojenlik Testi

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Yenilikcilik_boyutu 1,322 4 505 ,261 

Mobile_İletişim_bilgisi 3,508 4 505 ,008 

Reklama_Karşı_tutum 8,542 4 505 ,000 

Algılanan_bilgi 1,024 4 505 ,394 

Algılanan_sosyal_program 1,894 4 505 ,110 

Risk_boyutu 4,362 4 505 ,002 

Mobil_pazarlama_yönelik_algılar 6,580 4 505 ,000 

 

Tablo 5. Faktörlerin İnternet Kullanım Saatlerine Göre Welch Testi
 Statistica df1 df2 Sig. 

Yenilikcilik_boyutu Welch 1,506 4 64,331 ,211 

Brown-Forsythe 1,309 4 137,937 ,270 

Mobile_İletişim_bilgisi Welch 8,888 4 74,304 ,000 

Brown-Forsythe 3,939 4 170,705 ,004 

Reklama_Karşı_tutum Welch 34,042 4 97,235 ,000 

Brown-Forsythe 4,044 4 183,438 ,004 

Algılanan_bilgi Welch 1,374 4 65,680 ,253 

Brown-Forsythe 1,548 4 160,934 ,191 

Algılanan_sosyal_program Welch 1,049 4 64,112 ,389 

Brown-Forsythe ,917 4 109,398 ,457 

Risk algısı boyutu Welch 11,699 4 71,112 ,000 

Brown-Forsythe 5,336 4 118,842 ,001 

Mobil_pazarlama_yönelik_
algılar 

Welch 2,550 4 63,672 ,048 

Brown-Forsythe 2,185 4 83,542 ,078 

a. Asymptotically F distributed. 

 
 
 

 Tablo 6. Faktörlerin İnternet Kullanım Saatlerine Göre Post-Hoc Testleri (Tamhane)

Dependent Variable       Mean  

Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig. 

Mobile_İletişim_bilgisi Tamhane 

  
  
  

1 saatten az 

  
  
  

1-2 saat 

3,2308 

-.33077 .14343 .221 

3-5 saat 
3,4435 

-,54351* .11303 .000 

6-7 saat 
3,4523 

-,55226* .10981 .000 

8 saat ve üzeri 

3,8261 

-,92609* .21302 .001 

   

  
  
  

1-2 saat 

  
  
  

1 saatten az 
2,9 

.33077 .14343 .221 

3-5 saat 
3,4435 

-.21274 .13008 .669 

6-7 saat 
3,4523 

-.22149 .12729 .587 

8 saat ve üzeri 

3,8261 

-.59532 .22253 .105 

   

  
  
  

3-5 saat 

  
  
  

1 saatten az 
2,9 

,54351* .11303 .000 

1-2 saat 
3,2308 

.21274 .13008 .669 

6-7 saat 
3,4523 

-.00875 .09168 1.000 

8 saat ve üzeri 

3,8261 

-.38258 .20427 .525 

   1 saatten az 
2,9 

,55226* .10981 .000 

1-2 saat 
3,2308 

.22149 .12729 .587 

3-5 saat 
3,4435 

.00875 .09168 1.000 

8 saat ve üzeri 

3,8261 

-.37383 .20250 .546 

    8 saat ve 

üzeri 

1 saatten az 

2,9 

,92609* .21302 .001 

   1-2 saat 
3,2308 

.59532 .22253 .105 

3-5 saat 
3,4435 

.38258 .20427 .525 

6-7 saat 
3,4523 

.37383 .20250 .546 
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Reklama_Karşı_tutum Tamhane 1 saatten az 1-2 saat 

3,4564 

,65470* .10010 .000 

   3-5 saat 
3,3974 

,71368* .08064 .000 

6-7 saat 
3,4925 

,61865* .07272 .000 

8 saat ve üzeri 

3,2174 

,89372* .17736 .000 

   1-2 saat 1 saatten az 
4,1111 

-,65470* .10010 .000 

   3-5 saat 

3,3974 

.05897 .11400 1.000 

6-7 saat 
3,4925 

-.03605 .10854 1.000 

8 saat ve üzeri 

3,2174 

.23902 .19480 .925 

   3-5 saat 1 saatten az 

4,1111 

-,71368* .08064 .000 

   1-2 saat 
3,4564 

-.05897 .11400 1.000 

6-7 saat 
3,4925 

-.09503 .09090 .970 

8 saat ve üzeri 

3,2174 

.18004 .18556 .984 

    6-7 saat 1 saatten az 
4,1111 

-,61865* .07272 .000 

   1-2 saat 
3,4564 

.03605 .10854 1.000 

3-5 saat 
3,3974 

.09503 .09090 .970 

8 saat ve üzeri 

3,2174 

.27507 .18225 .785 

    8 saat ve 
üzeri 

1 saatten az 

4,1111 

-,89372* .17736 .000 

   1-2 saat 
3,4564 

-.23902 .19480 .925 

3-5 saat 
3,3974 

-.18004 .18556 .984 

6-7 saat 
3,4925 

-.27507 .18225 .785 

Risk Algısı Boyutu Tamhane 1 saatten az 1-2 saat 

4,1 

,56667* .16564 .015 

   3-5 saat 
3,774 

,89263* .14876 .000 

6-7 saat 
3,794 

,87270* .14692 .000 

8 saat ve üzeri 

3,3696 

1,29710* .29702 .001 

    1-2 saat 1 saatten az 
4,6667 

-,56667* .16564 .015 

   3-5 saat 
3,774 

.32596 .13349 .148 

6-7 saat 
3,794 

.30603 .13143 .195 

8 saat ve üzeri 

3,3696 

.73043 .28968 .161 

    3-5 saat 1 saatten az 
4,6667 

-,89263* .14876 .000 

      1-2 saat 
4,1 

-.32596 .13349 .148 

  

  

  

  

  

  

6-7 saat 
3,794 

-.01993 .10940 1.000 

8 saat ve üzeri 

3,3696 

.40447 .28037 .827 

    6-7 saat 1 saatten az 
4,6667 

-,87270* .14692 .000 

   1-2 saat 
4,1 

-.30603 .13143 .195    1-2 saat 
4,1 

-.30603 .13143 .195 

3-5 saat 
3,774 

.01993 .10940 1.000 

8 saat ve üzeri 

3,3696 

.42440 .27939 .781 

    8 saat ve 
üzeri 

1 saatten az 
4,6667 

-1,29710* .29702 .001 

   1-2 saat 
4,1 

-.73043 .28968 .161 

3-5 saat 
3,774 

-.40447 .28037 .827 

6-7 saat 
3,794 

-.42440 .27939 .781 

     *Ortalama (mean)  farkı 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

 

Tablo 6. Faktörlerin İnternet Kullanım Saatlerine Göre Post-Hoc Testleri (Tamhane)  (Devamı)
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Reklama karşı tutum boyutu için tüm değişkenler ara-
sında farklılıklar analiz edilmiştir. 1 saatten az inter-
net kullanıcıları 4,1111 ortalama düzeyi ile bu boyuta 
en fazla katılımcı olduğu görülmekte iken, 8 saat ve 
üzeri internet kullanıcıları ise 3,2174 ortalama düze-
yi ile Reklama karşı tutum boyutuna en az katılımcı 
olduklarını göstermişlerdir. Risk algısı boyutunda da 
1 saatten az internet kullancıları ile diğer saatlerde 
internet kullanıcıları arasında farklılıklar saptanmış-
tır. 1 saatten az internet kullanıcıları 4,6667 ortala-
ma derecesi ile Risk algısı boyutuna en fazla katılımı 
sağlarken, 3,3696 ortalama derecesiyle 8 yaş ve üzeri 
internet kullanıcılarının mevcut boyuta en az katılım 
sağladıkları görülmektedir.

Turizm öğrencilerinin yaşlarına göre mobil pazarla-
ma algısında farklılık olup olmadığını ölçmek ama-
cıyla tek yönlü varyans analizi (Anova) yapılmıştır. 
Tablo 7’de de görüleceği gibi, grupların Yenilikci-
lik_boyutu (sig=0,000),  Mobile iletişim bilgisi (sig= 
0,000), Reklama karşı tutum (sig= 0,000),  Algılanan_
bilgi (sig= 0,000), Algılanan_sosyal_program (sig= 0, 
000), Risk_boyutu (sig= 0,000), Mobil pazarlamaya 
yönelik algılar (sig=0,000), boyutlarının grup var-
yansları homojen olmadığından Anova testinin ön 
şartı sağlanamamıştır. Bu boyutlarda Tablo 8’de görü-
leçeği üzere Welch testi yapılmıştır. 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Yenilikcilik_boyutu 6,651 8 501 ,000 

Mobile_İletişim_bilgisi 6,077 8 501 ,000 

Reklama_Karşı_tutum 9,487 8 501 ,000 

Algılanan_bilgi 8,002 8 501 ,000 

Algılanan_sosyal_program 3,827 8 501 ,000 

Risk_boyutu 11,063 8 501 ,000 

Mobil_pazarlama_yönelik_algılar 5,456 8 501 ,000 

 

Tablo 7. Faktörlerin Homojenlik Testi

Post-Hoc- Tamhane testinin analiz sonuçlarına göre 
yenilikçilik boyutunda 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 yaş 
grupları arasında önemli farklılıklar tespit edilmiş-
tir. Yenilikçilik faktörü olarak adlandırılan ifadelere, 
3,7833 ortalama düzeyi (mean) ile 25 yaş grubu en 
fazla katılımı sağlarken, 2,7583 ortalama düzeyi ile 
19 yaş grubunun yenilikçilik boyutu ifadelerinde yer 
alan ifadelere en az katılımcı oldukları tespit edilmiş-
tir. Mobile iletişim bilgisi olarak adlandırılan ifade-
lere 3,8625 ortalama düzeyi ile 25 yaş grubu en fazla 
katılımı sağlarken, 2,25 ortalama derecesiyle 28 yaş 
grubu en az katılımı gerçekleştirmiştir. R e k -
lama karşı tutum faktör grubunda tüm yaş grupları 
arasında önemli derecede farklılıklar tespit edilmiş-
tir.  19 yaş grubundaki katılımcılar 3,8833 düzeyin-
deki ortalama derecesi ile mevcut faktörde yer alan 
ifadelere en fazla katılımı sağlarken, 2,7415 ortalama 
düzeyi ile 21 yaş grubunun Reklama karşı tutum bo-
yutunda yer alan ifadelere en az katıldıkları ortaya 
konmuştur. Bir diğer faktör olan Algılanan bilgi boyu-
tunda 20, 21, 22, 25 ve 26 yaş grupları arasında fark-
lılıklar olduğu saptanmıştır. 3,95 ortalama düzeyine 

sahip olan 25 yaş grubunun Algılanan bilgi boyutuna 
en fazla katılımcı oldukları, 2,6667 ortalama düzeyiy-
le 28 yaş grubunun bu boyuta en az katılımı sağla-
dıkları görülmüştür. Algılanan sosyal program faktörü 
olarak adlandırılan 19, 23 ve 26 yaş grupları arasında 
farklılıklar tespit edilmiştir. 19 yaş grubunun 3,3594 
ortalama derecesi ile bu boyuttaki ifadelere en fazla 
katıldığı, 2,5804 ortalama derecesi ile 26 yaş grubu-
nun bu boyuttaki ifadelere en az derecede katıldık-
ları saptanmıştır. Bir diğer faktör grubu olan Risk 
Boyutu’nda tüm yaş grupları arasında farklılıklar tes-
pit edilmiştir. 4,8889 ortalama düzeyine sahip olan 28 
yaş grubunun Risk Boyutu’nda yer alan ifadelere en 
fazla katılımcı oldukları tespit edilmiştir. 3,5714 or-
talama düzeyiyle 26 yaş grubunun mevcut boyuta en 
az katılımı sağladıkları saptanmıştır. Son faktör olan 
Mobil Pazarlamaya yönelik algılar faktöründe 24 ve 
25 yaş grupları arasında önemli düzeyde farklılıklar 
saptanmıştır. 3,4875 ortalama düzeyiyle 25 yaş gru-
bu bu faktör grubuna en fazla katılımı gösterirken, 24 
yaş grubu 2,9048 ortalama derecesi ile bu boyuta en 
az derecede katılımcı olduğunu ortaya koymuştur.  



125

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu ampirik çalışmada ulaşılan bulgular turizm öğ-
rencilerinin internet ortamında uzun saatler geçir-
diğini ve araç olarak büyük çoğunluğunun akıllı 
telefonları tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. En 
güçlü şekilde müşteri bağlılığı oluşturan bir mecra 
olması nedeniyle mobil pazarlama marka bilinirlili-
ği, marka imajı, yanlış bilinenlerin değiştirilmesi için 
dikkate alınması gereken önemli bir alandır. Turizm 
çalışanları olacak bu öğrencilerin önemli bir kısmı 
firmaların ürün ve hizmet uygulamalarını indirmek-
te ve sosyal medya kanallarıyla turizm işletmelerini 
takip etmektedir. Bu nedenle turizm işletmeleri sos-
yal medya kanallarıyla ve diğer mobil destek sağlayan 
medya kanallarıyla çok daha yakın bağlantıda olma-
lıdır. Böylelikle genç iş görenlere yönelik olarak tek-
nolojiye açık oldukları imajını güçlendirebilirler. Bu 
çalışmada turizm öğrencilerinin mobil pazarlama al-
gısı yüksek çıkmıştır. Turizm işletmeleri mobil pazar-
lama kampanyalarına turizm eğitimi alan üniversite 
öğrencilerinden alacakları geri dönüşlerle araştırma 
ve ölçümleme yapabilirler ve izinli pazarlama veri ta-
banı oluşturabilirler. Bununla beraber eğitim almış, 
yenilikçi personel kazanabilmek için çeşitli reklam 
faaliyetleri ile bilinirliklerini arttırabilirler. 

Çalışmanın sonuçlarından turizm öğrencilerinin 
internet ortamında eğlendirici uygulamalara  önem 
verdiği görülmektedir. Dolayısıyla gönderilecek mo-
bil pazarlama içerikleri de bu doğrultuda hazırlana-
bilir, çeşitli eğlendirici yarışmalar düzenlenerek öğ-
renciler bu kampanyalara dahil edilmesi sağlanabilir. 
Mobil pazarlamanın gelecekte çok daha önemli bir 
yere geleceği söylenebilir. Turizm işletmeleri bulgula-
rı kendi mobil pazarlama programlarını oluştururken 
kullanabilir ve mobil pazarlamaya karşı olumlu tu-
tumlar geliştirebilmek için kullanabilirler. Bu sayede 
firmalar, doğru insana doğru pazarlama aktivitesinde 
bulunma imkanına kavuşabilir.

Analiz birimi olarak yalnızca üniversiteli turizm öğ-
rencilerinin seçilmiş olması, araştırmada diğer sektör 
paydaşlarının dışarıda bırakılması, mobil uygulama-
ların psikolojik ve sosyolojik  olumsuzluklarına de-
ğinilmemiş olması bu çalışmanın kısıtlarını oluştur-
maktadır.
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Özet 
İnsanların neredeyse günün her saati yanlarında taşı-
dıkları mobil cihazların pazarlama alanında sunduğu 
fırsatlar araştırmacıların ve profesyonellerin yoğun il-
gisini çekmektedir. Bu araştırma içerisinde reklamlar 
arasında en hızlı büyüyen kategorilerden olan mobil 
reklamlara olan tutumun ve tutumu oluşturan faktör-
lerin iki farklı mobil reklam yöntemi olan SMS reklam-
ları ve mobil uygulama reklamları için ölçümlenerek 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca birer aracı olarak 
cinsiyetin ve kategori tecrübesinin tutum ve tutumu 
etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler üzerinde an-
lamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araş-
tırmanın uygulanmasında yoklama yöntemlerinden 
anket seçilmiştir ve literatürde kabul görmüş ölçekler 
yardımıyla oluşturulan soru formunun sahada uygu-
lanması sonucunda kullanılabilir 489 ankete ulaşıl-
mıştır. Analiz aşamasında en küçük kareler yapısal 
eşiklik modellemesi tercih edilmiştir. Yapılan analizler 
sonucunda literatürde tutumun öncülleri olarak kabul 
edilen bilgilendiricilik, eğlendiricilik, güvenilirlik ve 
rahatsız edicilik faktörlerinin tutum üzerine anlamlı 
etkileri olduğu görülmüştür. Ayrıca cinsiyet ve kategori 
bilgisinin de farklı şekillerde tutum oluşumuna etkidiği 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Mobil Pazarlama, Mobil 
Reklamlar, SMS Reklamları, Reklamlara Olan Tutum, 
Kablosuz Pazarlama 

Abstract
Mobile devices that individuals always carry with 
themselves offer unique opportunities for marketers, 
consequently research on this area getting high level 
of interest from researchers and practitioners of mar-
keting. In this study attitude towards this popular ad-
vertisement medium and its antecedents are analyzed 
by taking into account the two most popular and pro-
mising areas of mobile advertising; SMS ads and mo-
bile application ads. Additionally gender and category 
knowledge are considered as moderating factors and 
tested whether they have significant effects on attitu-
de formation or not. Survey methodology is used and 
a questionnaire was developed using relevant scales in 
extant literature. A total of 489 questionnaires were ob-
tained and analyzed using partial least squares struc-
tural equation modeling. As an outcome of the analysis, 
the generally accepted antecedents of attitude namely; 
informativeness, entertainment, credibility and irrita-
tion factors were all found to have positive effects on 
attitude. Moreover gender and category knowledge 
were found to have significant moderator effects on the 
attitude formation. 

Keywords: Mobil Marketing, Mobile Ads, SMS ads, 
Attitude Towards Advertising, Wireless Marketing 
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Giriş
Mobil cihazların dünyadaki kabulünün ve gelişimi-
nin hızla artması pazarlamacıların mobil pazarlama 
alanına yönelmelerini ve alana odaklanmalarına se-
bep olmuştur. Gelişmemiş ülkelerde cep telefonları-
nın, gelişmiş ülkelerde ise akıllı telefon kullanımının 
hızla yaygın hale gelmesi pazarlamacılara büyük fır-
satlar sunmaktadır. Mobil pazarlama araçları ile pa-
zarlamacılar daha büyük kitlelere doğrudan ve kişi-
selleştirilmiş mesajlarla ulaşma fırsatı bulmaktadırlar. 
SMS aracılığı ile tüm dünyaya ulaşmak, mobil uygu-
lama reklamları ile de gelişmiş ülkelerdeki müşteri-
lere özelleştirilmiş zengin içerikli iletişim mesajları 
ulaştırmak mümkün kılınmıştır.

Mobil pazarlama faaliyetleri, cep telefonları ve akıllı 
telefonlar başta olmak üzere tüm mobil cihazlar ara-
cılığıyla gerçekleştirilen pazarlama faaliyetlerini kap-
samaktadır. Mobil cihazlar içerisinde ise dünya ge-
nelinde en çok cep telefonu ve akıllı telefonların kul-
lanılmakta olduğundan mobil pazarlama açısından 
bakıldığında çalışmanın odak noktasını bu iki cihaz 
grubu oluşturmaktadır. Mobil cihazların dünya ge-
nelindeki kullanımı günden güne artmaktadır. Gelir 
seviyesi düşük ülkelerde cep telefonlarının, gelişmek-
te olan ülkelerde ise akıllı telefon sahipliğinin arttığı 
görülmektedir. Kullanımda olan aktif cep telefonu 
hattı sayısı 1997’de 200 milyon adetlerden 2005’te 2,2 
milyar adete 2013 yılında ise dünya nüfusunu geçerek 
2014’de 7 milyar adete yaklaşmıştır (International Te-
lecommunication Union, 2014). 

Gelişmiş ülkelerde cep telefonu / akıllı telefon sa-
hipliğinin son yıllardaki büyüme hızlarının %2’nin 
altına indiği ve bir doygunluk seviyesine eriştiği gö-
rülmektedir (International Telecommunication Uni-
on, 2014).  ComScore (2014)’un araştırmasına göre 
ABD’de kullanıcıların %60’a yakını İnternet erişimin-
de ilk tercih olarak mobil cihazları kullanmaktadır-
lar.  Movable Ink’in araştırmasına göre ise pazarlama 
e-postalarının %65’i bir mobil cihaz üzerinden açıl-
maktadır (Burdge, 2014). Gelişmiş ülkelerde akıllı 
telefon ve tabletlerin İnternet’e erişim için kullanılan 
öncelikli kanal haline gelmesi mobil cihazların popü-
lerliğinin iyi bir göstergesidir.

Düşük gelirli olan ülkelerde ise cep telefonları pratik 
ve görece düşük maliyetli temel iletişim hizmeti ve 
bazı katma değerli hizmetlerin kullanımına (mobil 
ödeme vb.) imkân verdikleri için yüksek kullanım 
oranlarına sahiptirler. Sahara-altı Afrika’sında 2008-

2013 yılları arasında cep telefonu sahipliği %18 büyü-
me kaydetmiştir ve önümüzdeki dönemde de en hızlı 
büyüme kaydedecek bölge olması beklenmektedir 
(The China Post, 2013). Gelişmiş ülkelerdeki orta-
lama %93 mobil cep telefon hattı sahipliğine kıyasla 
gelişmekte olan ülkelerde %87 ve Afrika bölgesinde 
%66 hat sahiplik oranları vardır (International Te-
lecommunication Union, 2014). Düşük gelir gruplu 
altyapısı gelişmemiş bölgelerde dahi cep telefonu sa-
hipliği oranları görece yüksektir. Örneğin Birleşmiş 
Milletler ’in yaptığı bir çalışmaya göre elektrik erişimi 
olmayan bazı köylerde dahi cep telefonu bulunduğu 
ve kullanıldığı görülmektedir (United Nations Deve-
lopment Programme, 2013) Telekomünikasyon fir-
maları tarafından sunulan GSM sistemleri içerisinde 
çalışan SMS mesajlaşma sistemi tüketicilere ulaşmak 
için düşük maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Akıllı 
olsun olmasın, modelden bağımsız olarak tüm cep 
telefonları SMS alma ve gönderme özelliğine sahiptir.

Mobil cihazların mevcut olan yüksek sahiplik oran-
ları ve yeni nesillerin bu cihazlara ve teknolojiye olan 
yatkınlığı ile önümüzdeki yıllarda da mobil teknoloji-
lerin ve mecraların popülerliklerini korumasını bek-
lemek son derece olağandır. Communicus firmasının 
gerçekleştirmiş olduğu bir çalışmaya göre ABD’de 2-5 
yaş arasındaki çocukların mobil tablet kullanım oranı 
12-17 yaş arasından yüksektir, cep telefonu alanında 
ise 10-17 yaş arası gençlerde cihaz kullanımı %80’in 
üzerindedir (E-marketer, 2014). 

Akıllı telefonların kullanımında tüketicilere sundu-
ğu faydayı artıran ve yaygınlaşmasını sağlayan mobil 
geniş-bant teknolojilerinin de gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerdeki yayılımı gün geçtikçe artmaktadır. 
OECD bölgesinde mobil geniş-bant sahiplik oranı 
2013 yılı Aralık ayı itibariyle %72,4’e ulaşarak nere-
deyse tüm nüfusun dörtte üçüne erişmiştir (OECD, 
2014). 34 OECD ülkesi arasında mobil geniş-bant 
abonelikleri bir önceki yıla kıyasla 2013 yılında %14,6 
büyümüştür.

Mobil telefon kullanıcılarının cihazlarını devamlı 
olarak yanlarında taşımaları, bu cihazların her zaman 
iletişime açık olmaları, kullanıcılara kişiselleştirilmiş 
içerik sunulabilmesi ve gönderilen mesajların cihaz-
ların hafızalarında kullanıcıların cihazlarına bakıp 
bir aksiyon alana kadar saklanması mobil pazarlama-
nın diğer kanallara kıyasla önemli avantajlarını oluş-
turmaktadır (Barutçu ve Göl, 2009).
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Telekomünikasyon firmaları tarafından sunulan 
GSM sistemleri içerisinde çalışan SMS mesajlaşma 
sistemi tüketicilere ulaşmak için düşük maliyetli bir 
çözüm sunmaktadır. Akıllı olsun olmasın, model-
den bağımsız olarak tüm cep telefonları SMS alma ve 
gönderme özelliğine sahiptir. Dünya genelinde cep 
telefonu sayısının nüfusu geçmiş olması ve tüm böl-
gelerde yüksek nüfuz oranlarından (International Te-
lecommunication Union, 2014) anlaşılabileceği üzere 
gelir seviyesi çok farklı olan bölgelerde etkin olarak 
kullanım imkânı sunması SMS ile pazarlamanın en 
önemli avantajlarından birisidir. Düşük gelir gruplu 
altyapısı gelişmemiş bölgelerde dahi cep telefonu sa-
hipliği oranları görece yüksektir. Örneğin Birleşmiş 
Milletler ’in yaptığı bir çalışmaya göre elektrik erişimi 
olmayan bazı köylerde dahi cep telefonu bulunduğu 
ve kullanıldığı görülmektedir (United Nations Deve-
lopment Programme, 2013).

Mobil pazarlama, mobil telefon kullanımının ve ge-
niş bant erişimine sahip mobil cihazların nüfuzunun 
artması dolayısıyla düşük gelirli ülkelerde dahi, pa-
zarlamacılar için önemli bir kanal haline gelmiştir. Bu 
göreceli yeni ortama karşı tutum gelişmekte olan ül-
kelerde pazarlama profesyonellerinin yanı sıra araş-
tırmacıların da ilgilerinin çekilmesini sağlamıştır. 
Örneğin Afrika’da SMS, faturaları elektronik ortamda 
düzenli şekilde ödemek için kullanılırken (kamu ku-
ruluşu, okul ücretleri vb.)  kullanıcılara (özellikle kır-
sal alanlardaki) uygun ödeme kanalı oluşturmaktadır 
(Fox, 2011).

Tüketicilerin davranışları incelendiğinde ise SMS 
mesajlarının çok yüksek açılma oranlarına sahip ol-
dukları görülmektedir. Bazı çevrimiçi araştırmala-
ra göre SMS mesajlarında %98 seviyelerinde açılma 
oranları gözlenmektedir (Essany, 2014; MobileSqua-
red, 2010). 

Genç kullanıcılar mobil telefonlarını belirli bir marka 
seçerek, renk, boyut, ekran logosu ve zil sesi seçerek 
özellikle bireyselliklerini ifade etmektedirler. Ulaşı-
labilmek için sürekli yanlarında taşıdıkları mobil te-
lefonları hem gençler hem de yetişkinler birer statü 
sembolü ve günlük yaşamlarının önemli bir parçası 
olarak görmektedirler.  Mobil telefonlar farklı müşte-
ri kesimlerine özelleştirilmiş mesajlar ulaştırmak için 
ideal bir platform olarak görülmektedir (Bauer, vd., 
2005). 

Mobil Pazarlama Faaliyetleri
Mobil pazarlama Mobil Pazarlamacılar Birliği tara-
fından şu şekilde tanımlanmaktadır: “işletmelerin 
hedef kitleleriyle iletişim kurmaları ve ilgi seviyele-
rini artırmak için herhangi bir mobil cihaz veya ağ 
vasıtasıyla etkileşimli ve alakalı tarzda yürüttüğü fa-
aliyetler bütünüdür” (Mobile Marketing Association, 
2009). Mobil pazarlama ve mobil reklamcılık faali-
yetlerinin yaygın kullanılan öncüsü olarak SMS me-
sajlarını görmekteyiz. Mobil cihazların geniş kabul 
gören ilk dalgası olan geleneksel telefonların kısıtlı 
çoklu ortam becerileri sebebiyle en temel cihazlarda 
bile okunabilen SMS’ler ilk olarak yaygınlaşan yazılı 
iletişim ve mobil reklam aracı olmuştur. SMS ve gör-
sel olarak zenginleştirilmiş versiyonları olan MMS’ler 
günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu 
araca ek olarak özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaş-
mış olan akıllı telefon ve tabletler yüksek çoklu ortam 
becerileri sayesinde daha farklı uygulamalara imkân 
sağlamaktadır. Günümüzde akıllı telefonlar mobil 
uygulamalarında reklam destekli uygulamaların, mo-
bil kuponların, lokasyon temelli iletişim uygulamala-
rının popülaritesi artmaktadır (Gao, Rohm, Sultan, 
ve Pagani, 2013; Park, Shenoy, ve Salvendy, 2008). 
Mobil pazarlamanın sunduğu fırsatlar ve uygulama-
ların popülerleşmesiyle ABD’de medya sektöründe 
2011 yılında en hızlı büyüyen alan %53 büyüme oranı 
ile mobil pazarlama ve reklamcılık alanı olduğu açık-
lanmıştır (PQ Media, 2012). 

Mobil pazarlama araçları ile tüketicilerle kurulan iliş-
kiler itme şeklinde kurum tarafından ortaya konan 
veya çekme tarzında tüketici tarafında tetiklenen bi-
çimde olabilmektedir (Mobile Marketing Associati-
on, 2009). İtme yönlü faaliyetler arasında en popüler 
SMS/MMS, reklam destekli veya reklam bütünleşmeli 
çalışan mobil uygulamaları görmekteyiz. Çekme yön-
lü araçlar olarak ise mobil kuponlar, satış özendirme 
kampanyaları öne çıkmaktadır (Park vd., 2008).

Geleneksel reklamların ve çoğu İnternet reklamının 
aksine, mobil reklamlar kullanıcıya özel, kişiselleş-
tirilmiş reklam mesajları içermektedir. Bu durum 
reklam etkinliğini büyük ölçüde arttırmaktadır. Ge-
leneksel medya reklamlarının birçoğu ile karşılaştırıl-
dığında, mobil reklamların tüketici isteklerine daha 
uygun olduğu ve tüketici ilişkileri geliştirme açısın-
dan daha üstün olduğu görülmektedir (Xu, vd., 2008)
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Multimedya özelliklerine sahip akıllı telefon sahipli-
ğinin artışına rağmen SMS reklamları ve pazarlaması 
dünya genelinde popülerliğini korumaktadır. SMS 
İnternet ve dijital kanallara farklı bir erişimi olmayan 
kişilere ulaşmak için dijital pazarlama alanında kulla-
nılabilecek en kolay yöntemdir. SMS mesajları izinli 
olarak gönderildiğinde kullanıcılara anlamlı ve zama-
nında bilgi vererek değer yaratabilmektedir (Quah ve 
Lim, 2002). 

Mobil teknolojiler incelendiğinde akıllı telefon mobil 
uygulamalarının en hızlı büyüyen alanlardan birisi 
oldukları görülmektedir. Mobil cihazlardan İnternet 
erişiminin %80’inden fazlasının akıllı telefon uygu-
lamaları (Facebook, Youtube, Twitter vb.) tarafından 
gerçekleştirilmektedir (Khalaf, 2014). Bu alan mobil 
reklamların kullanımında günümüzde popüler olan 
ve gelecekte de popülerliğini koruması beklenen bir 
alan olarak öne çıkmaktadır.  

Çalışmanın Amacı 
Araştırmanın temel amacı dünyada en hızlı büyüyen 
pazarlama iletişimi uygulamalarından birisi olan mo-
bil reklam faaliyetlerine olan tutumun ve tutuma etki 
eden faktörlerin belirlenmesi, etki şekillerinin ortaya 
konulması ve ilişkiler üzerinde cinsiyet farklılıkları-
nın etkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Bu 
araştırmada elde edilecek çıkarımların, hem teorik 
araştırmalar için destekleyici nitelikte olması hem de 
pazarlamacılar için pazarlama iletişimi karmasında 
önemi artan bu aracın kullanımında dikkat edilmesi 
gereken önemli faktörleri açığa çıkarması bakımın-
dan faydaları olacaktır. 

Literatür Analizi
Literatürde mobil pazarlama faaliyetleri ve reklamlar-
la ilgili çalışmalar incelendiğinde SMS uygulaması-
nın temel odak alanı olduğu görülmektedir (Barutçu, 
2007; Park vd., 2008; Quah ve Lim, 2002). Günümüz-
de SMS’in yaygın kullanımı sürse de özellikle akıllı 
telefon ve tabletlerin İnternet’e giriş için en sık tercih 
edilen araç olarak öne çıkması göz önüne alındığında 
mobil reklam faaliyetlerini sadece SMS’le sınırlandır-
mak yeterli görünmemektedir. Bu çalışma içerisinde 
mobil uygulama reklamlarına ve SMS reklamlarına 
olan tutum ölçülerek günümüzde sıklıkla kullanılan 
önemli iki mobil reklam aracı vasıtasıyla mobil rek-
lamlara olan genel tutum saptanmaya çalışılmıştır.

Reklamlara olan tutumun son kırk yıl içerisinde de-
ğişime uğradığını görmekteyiz. 1970’lerden önce 
reklamlara olan tutum olumlu iken 1980’li yıllar ve 
sonrasında bu tutumun olumsuza döndüğünü göz-
lemlemekteyiz (Mittal, 1994; Zanot, 1984).  

Literatürde reklamlara olan tutum ve tutumu oluştu-
ran faktörler incelendiğinde reklamın tüketiciler için 
özellikle bilgi boyutunda değer yaratmasının veya 
eğlendirici olmasının olumlu tutum geliştirmek için 
etken oldukları görülmüştür. Buna ek olarak reklama 
ve reklam kaynağına olan güven ile reklamın ne dere-
ce rahatsız edici bulunduğunun tutum üzerinde dik-
kate değer etkileri olduğu görülmektedir (H. Bauer 
vd., 2005; Ducoffe, 1996; Tsang, Ho, ve Liang, 2004).

Usta, (2009)’un yaptığı araştırmada katılımcıların 
SMS reklamlarını sinir bozucu buldukları savunul-
maktadır. Reklamlar ancak izinli veya ödüllü oldu-
ğunda bu reklamlara karşı tutumların olumlu olduğu 
ortaya konulmuştur.

Katılımcıların SMS, MMS ve Bluetooth aracılığıyla ge-
len yazılı, sesli ve görüntülü mobil reklam mesajlarına 
karşı olumlu bir tutuma sahip olduğu sonucu ortaya 
konulmuştur. Mobil reklamın en önemli unsurunun 
tüketiciden izin alarak gerçekleştirilmesi gerektiğine 
de özellikle vurgu yapılmıştır (Barutçu ve Göl, 2009).

Bilgilendiricilik
Gerçekleştirilen pazarlama ve reklam faaliyetlerinde 
tüketici tarafında fayda yaratabilmenin önemli bir 
yolu olarak verilen mesajların (gönderilen reklam-
ların) bilgilendiricilik özelliğine sahip olması bek-
lenmektedir. Literatürde geleneksel reklamlara olan 
tutumu etkileyen önemli faktörlerin başında bilgi-
lendiricilik faktörü yer almaktadır (Ducoffe, 1995, 
1996). Bilginin tüketici için ne şekilde değer yarata-
cağı düşünülerek alt bileşenleri incelendiğinde bilgi-
nin güncel ve tüketicinin ilgi alanında olan bir bilgi 
olması gerektiği görülmektedir. Literatür içerisinde 
yer alan çalışmalar incelendiğinde bilgilendiriciliğin 
birçok reklama olan tutum araştırmalarının içerisin-
de yer aldığı görülmektedir (Altuğ ve Yörük, 2013; H. 
Bauer vd., 2005; Tsang vd., 2004). İlgili araştırmalar-
da mobil reklamların bilgilendiriciliğinin mobil rek-
lamlara olan tutum üzerine olumlu yönde bir etkisi 
olduğu görülmüştür. Bu çalışma içerisinde de mobil 
pazarlama ve reklam faaliyetlerine olan tutuma bilgi-
lendiricilik boyutunun etkisi olması beklenmektedir 
ve model içerisinde bu faktöre yer verilmiştir.  
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H1: Bilgilendiricilik mobil reklamlara olan tutumu 
olumlu yönde etkiler 

Eğlendiricilik
Reklamların tüketicilere sunduğu “bilgilendirme” 
özelliğinin dışında tüketicilerde fayda oluşturabilmek 
için reklamlardan beklenen özelliklerden bir diğe-
ri “eğlendiriciliktir”. Reklamların eğlendirme değeri 
reklamlara olan tutumu ve reklamların benimsen-
mesini etkilemektedir (Haghirian, vd., 2005; Shavitt, 
vd., 1998; Tsang vd., 2004). Eğlenceli olan reklamlara 
karşı tüketiciler daha olumlu bir tutum geliştirmek-
tedirler (Xu, 2006). Tüketicilerin ilgisinin çekilmesi, 
katılımlarının artırılması ve sadakatin artırılması ko-
nularında da eğlendiricilik boyutu etkin olmaktadır 
(Haghirian vd., 2005). Geleneksel reklamlar için göz-
lemlenen bu etkilerin mobil reklamlarda da gözlem-
lenmesi beklenmelidir. Haghirian vd.(2005), Liu vd. 
(2012), Tsang vd. (2004) araştırmacılarının gerçek-
leştirmiş olduğu çalışmalarda mobil reklamların eğ-
lendiricilik değerlerinin reklamlara olan tutuma po-
zitif yönde etkidiği görülmüştür. Önceki çalışmalar 
ışığında bu çalışmada da eğlendiricilik faktörü mobil 
reklam faaliyetlerine olan tutumu etkileyen bir faktör 
olarak çalışmada kurgulanan modele dahil edilmiştir.  

H2: Eğlendiricilik mobil reklamlara olan tutumu 
olumlu yönde etkiler 

Güvenilirlik (Kredibilite)
Reklamlara olan tutum ile ilgili literatür incelendi-
ğinde tutuma etki eden faktörler arasına reklamın ve 
reklam verenin ne derece güvenilir algılandığı yani 
kredibilitesinin de tutum geliştirilmesi konusunda 
etkin rol aldığı görülmektedir.  (MacKenzie ve Lutz, 
1989) reklam güvenilirliğini: “reklamlarda yer alan 
bir ürün/marka ile ilgili iddiaları tüketicilerin ne de-
recede doğru ve inanılır buldukları” olarak tanımla-
maktadırlar. Bir reklamın güvenilirliği reklam veren 
kurumun güvenilirliğini ve ayrıca reklamın kendisi-
nin (ve içeriğinin) güvenilirliğini içermektedir (Mac-
Kenzie ve Lutz, 1989). Reklamın ne derece doğru ve 
güvenilir algılandığı, reklam veren kuruma duyulan 
güven reklamlara olan tutuma etkiyen önemli fak-
törlerden birisi olarak gerek mobil reklamlar gerek 
geleneksel reklam ortamlarında birçok çalışmada 
yer almaktadır (Chowdhury, vd., 2006; Okazaki, vd., 
2007a; Okazaki, 2004; Xu, Liao, ve Li, 2008). Önceki 
çalışmalar ve bulgular paralelinde güvenilirlik faktö-
rünün tutum üzerine etkisi olması beklenerek bu ça-
lışmaya ve modele dahil edilmiştir.  

H3: Güvenilirlik mobil reklamlara olan tutumu 
olumlu yönde etkiler 

Rahatsız Edicilik (İrritasyon)
Pazarlama faaliyetleri ve özellikle reklamlar farklı 
sebeplerden dolayı tüketicileri rahatsız edebilmek-
tedir. Manipülatif olabilmeleri, kullanıcının kafasını 
karıştırmaları, dikkatlerini dağıtmaları gibi farklı se-
beplerden dolayı kullanıcılarda bir rahatsızlık (irri-
tasyon) durumu görülebilmektedir (Ducoffe, 1996). 
Gözlemlenen bu durumlardan dolayı ‘rahatsız edici-
lik’ reklamlarda tüketiciler için ortaya konmaya ça-
lışılan değeri azaltan ve tutuma etki eden bir faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır (Liu vd., 2012). Gerçekleş-
tirilen çalışmalarda rahatsız edicilik boyutunun mo-
bil reklamlara olan tutumu negatif yönde etkilediği 
görülmektedir (Okazaki, 2004; Tsang vd., 2004; Ünal, 
vd., 2011).  Bu çalışma içerisinde de kurgulanan mo-
del içerisinde bu potansiyel ilişkiye yer verilmiştir ve 
rahatsız edicilik faktörü mobil reklamlara olan tutu-
mu etkileyecek varsayımı ile modele dahil edilmiştir.  

H4: Rahatsız edicilik mobil reklamlara olan tutumu 
olumsuz yönde etkiler  

Tutuma Cinsiyetin Etkisi
Literatürde mobil hizmetler ve mobil reklamlar ala-
nındaki çalışmalar incelendiğinde cinsiyetin farklı 
şekillerde tutum üzerinde etkisi olduğu görülmek-
tedir. (Nysveen, 2005)’nin mobil hizmetlerini kul-
lanmada cinsiyet farklılıklarının belirlenmesi konu-
sunda yaptıkları çalışmada kadınların erkeklerden 
daha çok SMS hizmeti kullandıkları ortaya çıkmıştır. 
Bunun nedeninin, kadının SMS hizmetinde değer, 
zevk, eğlence gibi konunun sosyal boyutlarıyla ilgili 
olduğu belirtilmiştir. (Karjaluoto, vd., 2006)’nin mo-
bil hizmetleri kullanmada bireysel farklılıkların be-
lirlenmesiyle ilgili yaptıkları çalışmada, araştırmaya 
katılan kadın katılımcıların, logolar ve zil sesleri gibi 
mobil hizmetler sipariş ettiği, piyango, çekiliş açısın-
dan mobil pazarlamaya katılımda daha aktif olduğu 
ortaya konulmuştur. İzinli mobil reklamcılığa yönelik 
davranışların cinsiyet açısından farklılıklarının tespit 
edilmesi için yapılan araştırmada kadınların erkekle-
re göre hem mobil reklamı yapılan siteyi ziyaret etme 
niyeti hem de o siteyi ziyaretleri daha fazla olmuştur 
(Karjaluoto, vd., 2008). (Okazaki, vd., 2007b)’nin mo-
bil reklamcılığa yönelik tutumların cinsiyet açısından 
farklılıklarını belirlemek adına yaptığı çalışmada rek-
lamı hatırlama konusunda cinsiyet ve reklam türü 
arasında önemli bir etkileşim olduğu ortaya konul-
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muştur. Reklam türüne göre değerlendirildiğinde; 
kadınların erkeklere oranlara daha fazla sayıda rek-
lam hatırladıkları belirtilmiştir. Çalışmada bunun 
yanı sıra kadınların erkeklere oranla mobil reklam-
cılık uygulamalarına daha fazla güven duyduklarının 
altı çizilmiştir.

Rittippant ve Witthayawarakul’un (2009) yaptıkları 
çalışmada, SMS ve MMS’e karşı tüketicilerin davra-
nışları üzerinde tüketicilerin demografik yapılarının 
reklama yönelik ilgilerinin, markaya yakınlıklarının, 
SMS ve MMS’e karşı tutumlarının önemli etkileri ol-
duğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların çoğu SMS 
ve MMS reklamlarında kendilerini çekecek, kendile-
riyle ilgili mesaj içeriği istediklerini belirtmişlerdir.

Yapılan ve yukarıda değinilen birçok araştırmanın 
sonuçlarını özetlemek gerekirse, kadınların mobil 
reklamlara yönelik olumlu bir tutum içerisinde ol-
dukları ve kadınların kampanyalara katılmak için 
erkeklerden daha istekli oldukları ortaya çıkmıştır. 
Bir diğer açıdan bakıldığında araştırmaların sonuçla-
rında; erkekler, sabır eksikliği olması ve olabilecek en 
kısa sürede mobil reklamcılık etkinliklerini bitirme 
arzusu ile karakterize edilmiştir. Bu nedenle kadın-
ların aksine, erkeklerin mobil reklamcılık uygula-
malarına gönüllü olarak katılma olasılıklarının daha 
düşük olacağı düşünülmektedir. Kişilerin istek ve ih-
tiyaçlarına uygun mesajlar ile mobil reklamcılık uy-
gulamalarına katılma eğiliminin kadınlar açısından 
daha güçlü olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Kadınla-
rın SMS reklamları almayı kabul etme eğilimlerinin 
yanı sıra reklamı yapılan ürünü araştırma ve o ürünü 
satın alma eğilimlerinin de erkeklere göre daha fazla 
olduğu görülmüştür. 

H5: Kullanıcının mobil cihaz ve teknolojilerle ilgili 
bilgi seviyesi mobil reklamlara olan tutumun 
oluşmasında aracılık etkisine sahiptir. 

Tutuma Mobil Teknoloji Bilgisinin Etkisi
Geleneksel reklamlardan farklı olarak yeni nesil diji-
tal reklamların müşterilere ulaştırılmasında ve fayda 
oluşturulmasında müşterilerin daha aktif rol alması 
gerekebilmektedir (Örneğin reklamdaki bir barko-
dun veya QR kodun mobil cihaz ile okutulması). 
Dolayısıyla Internet ve mobil reklamların kullanıcılar 
tarafında yüksek fayda yaratabilmesi için kullanıcı-
nın ilgili teknolojileri biliyor ve rahatlıkla kullana-
biliyor olması beklenmektedir (Watson, vd., 2013). 
Cep telefonu kullanma konusunda yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olmayan bireylerin aldığı reklamların 
yönetimi konusunda zorluklar yaşaması ve bu süreci 
iyi yönetemediği için daha fazla rahatsızlık duyma-
sı, veya daha az değer elde ederek bu reklam türüne 
karşı olumsuz bir tutum sergilemesi olasıdır (Lu, vd., 
2003). Bu doğrultuda çalışma içerisinde mobil cihaz 
ve teknolojileriyle ilgili bilgi seviyesi (kategori bilgisi) 
ölçümlenerek mobil reklamlara olan tutum üzerine 
(olası) aracılık etkisi test edilmiştir.  

H6: Kullanıcının mobil cihaz ve teknolojilerle ilgili 
bilgi seviyesi mobil reklamlara olan tutumun 
oluşmasında aracılık etkisine sahiptir. 

Tasarım ve Yöntem  
Bu uygulamalı araştırma içerisinde reklamlara olan 
tutum literatüründe sıklıkla yer verilen öğelerden 
yararlanılarak araştırma modeli Şekil 1 içerisinde 
gösterildiği şekilde kurgulanmış ve mobil reklamla-
ra olan tutum oluşumu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
öğelerden bilgilendiricilik, eğlendiricilik ve rahatsız 
edicilik (irritasyon) boyutlarının ölçümünde (Ducof-
fe, 1995, 1996) çalışmaları temel alınmıştır. Katılım-
cıların mobil cihaz tecrübelerini ve mobil cihaz bilgi 
seviyelerini ölçmek için (M H Fagan ve Neill, 2003) 
ile  (H. H. Bauer, vd., 2005) çalışmalarında kullandık-
ları ölçekler tercih edilmiştir. Reklam veren kuruma 
(reklam kaynağına) olan güven (itibar) ise (Liu vd., 
2012) ve (MacKenzie ve Lutz, 1989)’un çalışmalarına 
dayandırılmıştır. Tutum ölçümünde kullanılan ölçek 
ise (Tsang vd., 2004) çalışması üzerine kurgulanmış-
tır. Tablo 1 içerisinde özetlenmiş olan ölçeklere EK 
içerisinde detaylı olarak yer verilmiştir. 

Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırmanın hayata geçirilmesi esnasında yoklama 
yöntemlerinden “anket” araştırma aracı olarak seçil-
miştir. Yüksek cep telefonu sahiplik oranları ve tek-
nolojiye açık olmaları sebebiyle gençler ve öğrenciler 
mobil pazarlamada öne çıkan hedef gruplar arasın-
da yer almaktadırlar (Peters, vd., 2008; Sultan, vd., 
2009). Bu doğrultuda mobil pazarlama alanındaki 
birçok çalışma üniversite öğrencileri üzerinde ger-
çekleştirilmiştir (Hanley, vd., 2006; Okazaki, 2004). 
Yapılan bu araştırmada da, homojen bir öğrenci 
grubu çalışma için uygun görülmüştür ve zaman ve 
kaynak kısıtları göz önüne alınarak 500 kişilik bir ör-
neklem hedeflenmiştir.



133

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Hazırlanan anket formu 25 kişiden oluşan öğrenci ve 
akademisyenler grubuna uygulanarak bir pilot çalış-
ma gerçekleştirilmiştir. Anket formu ile ilgili genel 
yorumlar alınmış, açıklamaların, soruların ve kulla-
nılan terimlerin/kelimelerin anlaşılır olmaları, kişi-
den kişiye farklı anlam içermemesi gibi boyutlarda 
anketin durumu incelenmiş ve elde edilen geribildi-
rimler doğrultusunda revizyonlar gerçekleştirilerek 
anket formu son haline getirilmiştir. Son halini alan 
anket formu İstanbul’da çeşitli üniversitelerde uygu-
lanmıştır. Uygulama aşamasında basılı anket formla-
rı öğrencilere bir anketör eşliğinde uygulanmış ayrıca 
anketin elektronik versiyonu İnternet üzerine yükle-
nerek elektronik ortamda da veri toplanması gerçek-

leştirilmiştir. İnternet üzerindeki uygulama için üc-
retsiz bir web tabanlı anket servisinden (www.kwik-
surveys.com) faydalanılmıştır. Anket dijital ortamda 
Haziran 2014 içerisinde üç hafta boyunca çevrimiçi 
olarak tutulmuştur. Sadece Üniversite öğrencilerinin 
katılımları istenmiş ve yönlendirmeler, paylaşımlar 
bu doğrultuda yürütülmüştür. Veri toplama aşaması 
sonrasında katılımcıların verdikleri demografik bil-
giler doğrultusunda Üniversite öğrencileri dışından 
yapılan katılımcıların cevapladıkları az sayıda anket 
elenerek çalışma dışında tutulmuştur. Elde edilen 
anket formları ve veriler titiz ve detaylı bir kontrol 
sürecinden geçirilerek eksik cevaplar, birden fazla 
kontrol sorusuna ters cevap verenler, tüm sorulara 

 

 

 

Bilgilendiricilik 

Tutum 

Rahatsız 

Edicilik 

Güvenilirlik  

Eğlendiricilik 

 

H1 

H2 

H4 

H3 

 
Cinsiyet;  

Kategori 

Bilgisi 

Şekil 1. Araştırma Modeli

H1

Tablo 1. Kullanılan Ölçeklerin Özeti 
Ölçek Kaynak(lar) Soru 

Sayısı 

Eğlendirme (EĞL) (Ducoffe, 1995, 1996) 3 

Bilgilendiricilik (BİL) (Ducoffe, 1995, 1996) 3 

Rahatsız edicilik (RAH) (Ducoffe, 1995, 1996) 3 

Mobil cihaz tecrübesi (TEC) (Fagan ve Neill, 2003) 2 

Mobil cihaz bilgisi (BİL) (Bauer vd., 2005) 3 

Güvenilirlik / İtibar (GÜV) (Liu vd., 2012; MacKenzie ve Lutz, 1989) 4 

Tutum (TUT) (Tsang vd., 2004) 2 
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aynı cevapları verenler filtrelenerek 489 kullanılabi-
lir ankete ulaşılmıştır. Elde edilen anket sayısı Barc-
lay vd.›lerinin (1995) yapısal eşitlik modellemesinde 
önerdikleri değişken veya ilişki başına 10 öğe sınırı-
nın oldukça üzerindedir.  

Yapılan ölçümlerde 1 -Kesinlikle katılmıyorum ve 
5- Kesinlikle katılıyorum arasında değişen 5 noktalı 
Likert ölçeği kullanılmıştır. 

Örneklem ile ilgili temel demografik özellikler Tablo 
2 içerisinde sunulmuştur.   

Tablo 2. Örneklem Temel Demografik Bilgileri ve Kategori 
Bilgisi 

Analizler, Bulgular ve Tartışma
Yapısal eşitlik analizi öncesinde iki farklı mobil rek-
lam yöntemine katılımcıların verdiği cevaplar kont-
rol edilmiş ve aralarında istatistiki olarak anlamlı 
korelasyonlar gözlenmiştir.  SMS ve mobil uygulama 
reklamlarının her birisindeki değişkenlere verilen ce-
vaplar birleştirilerek birer bileşke öğeye dönüştürül-
müştür. Analizlerde değişkenlerinin bileşkelerinden 
oluşan bu öğeler kullanılmıştır.

Yapısal eşitlik analiz çalışmasında varyans temelli kıs-
mi en küçük kareler yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yak-
laşımın hayata geçirilmesinde SmartPLS (Ringle, vd., 
2005) programından faydalanılmıştır. Yapısal eşitlik 
modellemesi yaklaşımlardan kısmi en küçük kareler 

son yıllarda ortaya çıkan ve popülerlik kazanan var-
yans temelli bir yöntemdir. Bu popülerleşmenin altın-
da yatan nedenler bu metodun küçük örneklemlere, 
parametrik olmayan veriye ve normal dağılmamış ve-
riye de uygulanabilir olmasıdır (Anderson ve Gerbing, 
1988; Hair, vd., 2013). Araştırmada bu yöntemin tercih 
edilmesinin temel sebeplerinden birisi analize girecek 
olan değişkenlerin normal dağılıma sahip olmaması-
dır. Her bir değişken için SPSS programında gerçekleş-
tirilen normal dağılım kontrolünde Shapiro-Wilks test 
değerleri %95 seviyesinde istatistiki olarak anlamlıdır 
ve önemli basıklık ve çarpıklık gözlenmektedir.

Yapısal eşitlik analizinin ilk adımı olarak gerçekleştiri-
len faktör analizinin sonuçları ve her bir gösterge için 
açıklayıcı istatistikler Tablo-3 içerisinde sunulmuştur. 

Ölçek Geçerliliği
Model içerisinde kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve 
güvenilirliklerinin değerlendirilmesinde genel kabul 
görmüş içsel tutarlılık test yöntemlerine başvurul-
muştur. İlgili analizlerin sonuçları Tablo 4 içerisin-
de detaylı olarak sunulmuştur. Gözlemlenen yüksek 
faktör yüklerinden de anlaşılabileceği üzere uyuşum 
geçerliliği (convergent validity) test sonuçları tavsiye 
edilen seviyeler içerisinde kalmaktadır. Cronbach’ın 
alfası (CA) 0,80’den büyük; (Carmines ve Zeller, 
1979; Nunnally, 1978); ortalama çıkarılan varyans 
(AVE) 0,50’den büyük; kompozit güvenilirlik (CR) ise 
0,70’den büyüktür (Fornell ve Larcker, 1981).

Ayırdedici (diskriminant) geçerliliği ise Fornell ve 
Larcker (1981) tarafından önerilen örtük değişkenler 
arası korelasyonun ortalama çıkarılan varyansın ka-
reköküyle karşılaştırılması yöntemle kontrol edilmiş-
tir. Ayrıca örtük değişkenler arasındaki korelasyonlar 
0,90 sınırının altındadırlar  (Hair vd., 2013) ve tama-
mı çıkarılan varyans değerlerinden düşüktür. Bura-
dan anlaşılabileceği üzere her bir gösterge diğer örtük 
değişkenlere kıyasla kendi örtük değişkeni üzerinde 
daha fazla etkiye sahiptir.

Çalışmada sadece bir gösterge (rahatsız edicilik gös-
tergesi: RAH2) faktör analizinde aldığı düşük skor 
yüzünden çalışmada model dışarısında bırakılmıştır. 

 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 

Erkek 202 %41,3 

Kadın 287 %58,7 

Yaş 

19 yaş altı 43 %8,8 

20-24 389 %79,6 

25-29 37 %7,6 

30+ 20 %4,1 

Kategori Bilgisi 

Yüksek 200 %40,9 

Düşük-Orta 289 %59,1 

Toplam 489 %100 
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 Tüm Örneklem N=489 Erkek N=287 Kadın N=202 

Faktör 
Yükü 

Ort. Std. 
Sapma 

Faktör 
Yükü 

Ort. Std. 
Sapma 

Faktör 
Yükü 

Ort. Std. 
Sapma 

Güvenilirlik          

GÜV Soru-1 0,765 2,532 0,870 0,771 2,673 0,783 0,758 2,432 0,914 

GÜV Soru-2 0,878 2,518 0,816 0,870 2,574 0,812 0,889 2,479 0,818 

GÜV Soru-3 0,889 2,666 0,851 0,882 2,767 0,820 0,892 2,594 0,866 

GÜV Soru-4 0,822 2,768 0,813 0,803 2,834 0,778 0,846 2,721 0,835 

Eğlendiricilik          

EĞL Soru-1 0,888 2,230 0,935 0,872 2,290 0,914 0,911 2,188 0,949 

EĞL Soru-2 0,848 2,209 0,919 0,831 2,317 0,913 0,867 2,132 0,917 

EĞL Soru-3 0,898 2,295 0,917 0,903 2,324 0,861 0,897 2,274 0,956 

Bilgilendiricilik          

BİL Soru-1 0,859 2,940 0,939 0,850 3,074 0,882 0,876 2,845 0,968 

BİL Soru-2 0,848 3,276 0,864 0,832 3,401 0,852 0,866 3,188 0,863 

BİL Soru-3 0,869 2,960 0,870 0,853 3,067 0,878 0,883 2,885 0,858 

Rahatsız Edicilik           

RHT Soru-1 0,932 3,642 0,934 0,922 3,520 0,958 0,940 3,728 0,908 

RHT Soru-3 0,922 3,615 0,906 0,923 3,455 0,880 0,924 3,729 0,908 

Tutum          

TUT Soru-1 0,860 2,471 0,892 0,870 2,614 0,856 0,846 2,371 0,905 

TUT Soru-2 0,935 2,191 0,971 0,940 2,235 0,935 0,928 2,160 0,996 

TUT Soru-3 0,913 2,184 0,892 0,912 2,210 0,837 0,918 2,166 0,930 

 

Tablo 3. Faktör Analizi Açıklayıcı Göstergeler ve Faktör Yükleri 

GÜV: Güvenilirlik; EĞL: Eğlendiricilik; BİL: Bilgilendiricilik; RAH: Rahatsız edicilik; TUT: Tutum

Tablo 4. Korelasyon Matrisleri, Yapısal ve Ayırdedici Geçerlilik Analizi – Tüm Örneklem

Örtük 
Değişken  

Ort. 
Çıkartılan 
Varyans 

(AVE) 

Bileşik 
Güvenilirlik 
Katsayısı 
(CR) 

Cronbach’ın 
Alfası (CA) 

Ort. 
Göstergeler 
arası 
korelasyon GÜV EĞL BİL RAH TUT 

GÜV 0,705 0,905 0,859 0,578 0,840     

EĞL 0,771 0,910 0,852 0,599 0,613 0,878    

BİL 0,738 0,894 0,825  0,580 0,752 0,601 0,859   

RAH 0,860 0,925 0,837 0,548 -0,520 -0,783 -0,554 0,927  

TUT 0,816 0,930 0,886 0,619 0,708 0,857 0,680 -0,732 0,922 

  * Ortalama açıklanan varyansın karekökü diyagonal üzerinde belirtilmiştir. 
   TUT: Tutum; GÜV: Güvenilirlik; EĞL: Eğlendiricilik; BİL: Bilgilendiricilik; RAH: Rahatsız edicilik
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Tüm güvenilirlik ve geçerlilik test sonuçları tavsiye 
edilen seviyelerdedir.

Tüm örneklem yapısal eşitlik modellemesi ile analiz 
edildiğinde tüm hipotezlerin doğrulandığı görül-
mektedir. Literatür paralelinde beklenen etkilerin 
tamamı %99 ve üzeri seviyede anlamlı olarak ortaya 
çıkmışlardır. Etki dereceleri incelendiğinde ise tutu-
ma olan en güçlü etkinin eğlendiricilik boyutunda 
ortaya çıktığını görmekteyiz. Etki derecesi en yüksek 
ikinci faktör olarak güvenilirlik boyutu sonrasında ise 
bilgilendiricilik ve rahatsız edicilik gelmektedir. 

Örneklem içerisindeki kadın ve erkek alt-gruplarının 
faktör skorları arasında anlamlı bir fark olup olma-

dığının anlaşılabilmesi için ortalamaların birbirlerin-
den farklı olup olmadıkları test edilmiştir. SPSS prog-
ramında bağımsız örneklemler t-testi uygulanmış ve 
sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.  Bu analizin baş-
langıcında gerçekleştirilen Levene testi varyansların 
eşit kabul edilerek analiz gerçekleştirilmesi için tüm 
faktörlerde uygun sonuç vermiştir. Benzer şekilde 
kategori bilgisi için de aynı analiz gerçekleştirilmiş-
tir ve sonuçları Tablo 5 içerisinde sunulmaktadır. 
Yapılan analizler doğrultusunda örneklem içerisinde 
cinsiyet bazında faktör skorlarının istatistiki olarak 
anlamlı seviyelerde farklılaştığı (eğlendiricilik hariç) 
görülmekte fakat kategori bilgisi kırılımında böyle bir 
farklılık görülmemektedir. 

 
 
 

 
 

Tutum 

R
2
 = 0,817 

 

Güvenilirlik 

Rahatsız 
Edicilik 

Bilgilendiricilik 

Eğlendiricilik 

 

0,613*** 

t=9,695 

0,109*** 

t=2,951 

-0.085*** 

t=2,519 

0.207*** 

t=3,468 

* %95; ** %99; *** %99,9 anlamlılık seviyesi 

Şekil 2. Tüm Örneklem Yapısal Eşitlik Modeli

Tablo 5. Ortalamaların Farkı Testleri
 Erkek – Kadın Kategori Bilgisi Düşük – Yüksek 

Örtük Değişken  Ort. farkı t değeri sig. Ort. farkı t değeri sig. 

GÜV 0.1372 2.341 .020* -0.0347 -.378 0.712 

EĞL 0.2705 1.496 .135 -0.0894 -.950 0.343 

BİL -0.2827 2.969 .003** -0.0535 -.582 0.568 

RAH 0.2140 -3.106 .002** -0.0701 -.762 0.447 

TUT 0.1894 2.069 .039* -0.0588 -.625 0.532 
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Cinsiyetin aracılık olarak etkisini incelediğimizde 
ise Şekil 3 ve Tablo 6’da görüldüğü şekilde erkek ve 
kadınlardan oluşan örneklem kümelerinde tüm ör-
neklemden farklılaşan ilişki yapıları oluştuğunu gör-
mekteyiz. Erkek kümesinde bilgilendiricilik’in tutum 
üzerine etkisi anlamlı olarak ortaya çıkmazken kadın 
kümesinde rahatsız edicilik aynı şekilde istatistiki 
olarak anlamsız bir etkisi vardır. Bu durumda ilgili 

hipotezlerden erkekler için H1 kadınlar için ise H4 
reddedilmiştir. Cinsiyete göre oluşan yapısal model-
lerdeki etki dereceleri incelendiğinde ise tüm örnek-
leme paralel olarak eğlendiriciliğin tutum üzerinde 
etki seviyesi en yüksek faktör olduğu görülmektedir. 
İkinci sıradaki faktör ise erkekler için güvenilirlikken 
kadınlar için bilgilendiricilik olarak ortaya çıkmıştır.

* %95; ** %99; *** %99,9 anlamlılık seviyesi E: Erkek; K: Kadın      

Şekil 3. Cinsiyete Göre Yapısal Eşitlik Modelleri

Örtük 
Değişken  

Ort. 
Çıkartılan 
Varyans 

(AVE) 

Bileşik 
Güvenilirlik 
Katsayısı 
(CR) 

Cronbach’ın 
Alfası (CA) 

Ort. 
Göstergeler 
arası 
korelasyon GÜV EĞL BİL RAH TUT 

GÜV E:0,6937 

K:0,7190 

E:0,9003 

K:0,9107 

E:0,8519 

K:0,8680 

E:0,5670 

K:0,5863 

E:0,8329 

K:0,8479 0,6067 0,7555 -0,5613 0,700 

EĞL E:0,7554 

K:0,7953 

E:0,9025 

K:0,9209 

E:0,8383 

K:0,8713 

E:0,5860 

K:0,6132 0,599 

E:0,8691 

K:0,8918 0,6311 -0,8031 0,871 

BİL E:0,7141 

K:0,7659 

E:0,8823 

K:0,9075 

E:0,8034 

K:0,8479 

E:0,6555 

K:0,5930 0,7438 0,5953 

E:0,8450 

K:0,8752 -0,4994 0,712 

RAH E:0,8510 

K:0,8684 

E:0,9195 

K:0,9295 

E:0,8250 

K:0,8489 

E:0,5358 

K:0,5553 -0,5227 -0,7707 -0,5367 

E:0,9225 

K:0,9319 -0,724 

TUT E:0,8237 

K:0,8068 

E:0,9334 

K:0,9260 

E:0,8925 

K:0,8796 

E:0,6227 

K:0,6585 0,711 0,871 0,659 -0,737 
E:0,9075 

K:0,8982 

 

Tablo 6. Korelasyon Matrisleri, Yapısal ve Ayırdedici Geçerlilik Analizi – Kadınlar ve Erkekler

* Ortalama açıklanan varyansın karekökü diyagonalde belirtilmiştir. AVE > 0,5; CR > 0,7; CA > 0,7 TUT: Tutum; GÜV: Güvenilirlik; 
EĞL: Eğlendiricilik; BİL: Bilgilendiricilik; RAH: Rahatsız edicilik 

Korelasyonlarda diyagonalin sol alt köşesi erkek örneklemi sağ üst köşesi kadın örneklemi göstermektedir. 
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Kategori bilgisine göre oluşturulan iki alt örnekle-
min ortalama faktör skorları birbirleriyle karşılaş-
tırıldığında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamıştır. 
Yani tutum ve öncülleri için sorular sorulara verilen 
cevaplar ortalama olarak birbirlerinden farklılaş-
mamaktadır. Diğer taraftan, kategori bilgisine göre 
yapısal eşitlik analizi geçekleştirildiğinde ise yüksek 
kategori seviyesine sahip örneklem kümesinde tüm 
örneklem ve düşük kategori bilgi seviyesine sahip 

örnekleme göre farklı şekilde ilişkiler ortaya çıktığı 
Tablo 5 ve Şekil 4 içerisinde gözlenmektedir. Yüksek 
kategori bilgisine sahip örneklem için sadece güveni-
lirlik ve eğlendiricilik anlamlı faktörler olarak ortaya 
çıktığı ve tüm örnekleme göre ve ayrıca düşük kate-
gori bilgisine sahip örnekleme göre farklılıklar oldu-
ğu görülmüştür. Mobil reklamların bilgilendiricilik 
ve reklamların rahatsız ediciliği bu grubun tutum 
oluşumunda önemsiz faktörler olarak ortaya çıkmış-

* %95; ** %99; *** %99,9 anlamlılık seviyesi D:Düşük kategori bilgisi; Y:Yüksek kategori bilgisi

Şekil 4. Kategori Bilgisine Göre Yapısal Eşitlik Modelleri 

Tablo 7. Korelasyon Matrisleri, Yapısal ve Ayırdedici (Diskriminant) Geçerlilik Analizi

* Ortalama açıklanan varyansın karekökü diyagonalde belirtilmiştir. Diyagonalin sol alt bölümünde düşük kategori bilgisi örneklemi 
sağ üst bölümünde yüksek kategori bilgisi örneklemi gösterilmektedir. AVE > 0,5; CR > 0,7; CA > 0,7 TUT: Tutum; GÜV: Güvenilirlik; 
EĞL: Eğlendiricilik; BİL: Bilgilendiricilik; RAH: Rahatsız edicilik D:Düşük kategori bilgisi; Y:Yüksek kategori bilgisi

Örtük 
Değişken  

Ort. 
Çıkartılan 
Varyans 

(AVE) 

Bileşik 
Güvenilirlik 
Katsayısı 
(CR) 

Cronbach’ın 
Alfası (CA) 

Ort. 
Göstergeler 
arası 
korelasyon GÜV EĞL BİL RAH TUT 

GÜV D:0,7081 

Y:0,7024 

D:0,9061 

Y:0,9040 

D:0,8602 

Y:0,8583 

D:0,5717 

Y:0,5993 

D:0,8414 

Y:0,8380 0,6302  0,7754 -0,5119 0,7468 

EĞL D:0,7705 

Y:0,7751 

D:0,9097 

Y:0,9116 

D:0,7705 

Y:0,8549 

D:0,5993 

Y:0,6235 0,6004 

D:0,8777 

Y:0,8804 0,6397 -0,7714 0,8773  

BİL D:0,7462 

Y:0,7290 

D:0,8981 

Y:0,8898 

D:0,8320 

Y:0,8163 

D:0,5650 

Y:0,5994 0,7320 0,5692 

D:0,8638 

Y:0,8538 -0,5687 0,6927 

RAH D:0,8713 

Y:0,8469 

D:0,9312 

Y:0,9171 

D:0,8523 

Y:0,8193 

D:-0,5634 

Y:-0,5453 -0,5286 -0,7976 -0,5453 

D:0,9334 

Y:0,9202 -0,7061 

TUT D:0,8193 

Y:0,8142 

D:0,9314 

Y:0,9292 

D:0,8193 

Y:0,8853 

D:0,6384 

Y:0,6523 0,6772 0,8665 0,6702 -0,7592 

D:0,9051 

Y:0,9023 
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lardır. Düşük kategori bilgisine sahip grup için tüm 
faktörler anlamlı çıkmıştır ve tüm hipotezler kabul 
edilmiştir. Bu grupta tüm örneklemden farklı olarak 
bilgilendiricilik faktörü ikinci en önemli faktör olarak 
güvenilirlik faktörünün yerini almıştır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Araştırmanın bulguları teorik bir bakış açısıyla ba-
kıldığında; reklamlara olan tutumu etkileyen temel 
faktörleri doğrulamakta ayrıca literatürde de sözü 
edilen teoriyi destekler niteliktedir. Literatürdeki ça-
lışmalardan farklı olarak bu çalışmada sadece SMS 
reklamları incelenmemiş, mobil uygulama reklam-
larına olan tutum da SMS ile birlikte incelenmiştir. 
Böylece mobil reklamlar daha kapsamlı bir şekilde 
ele alınmıştır. SMS reklamları haricindeki mobil rek-
lam faaliyetlerinin günümüze kadar literatürde fazla 
yer bulamamış olmasına karşın, popülaritesi yükse-
lecek olan mobil reklam uygulamalarının gelecekteki 
çalışmalarda daha derinlemesine inceleneceği bek-
lenmektedir. Bu çalışmada reklama olan tutumun 
öncülleri arasında kabul edilen önemli faktörlerden 
ikisinin cinsiyet ve kategori bilgisine göre tutuma etki 
şekillerinin farklılaştığı görülmüştür. 

Çalışmadaki tüm katılımcıların %60’ı 5’li Likert ölçek-
te 1 veya 2 şeklinde notlama yaparak mobil reklamlara 
olan genel tutumu olumsuz olarak ortaya çıkarmıştır. 
Bu bulgular Türkiye’de yapılan (Usta, 2009) (Ünal vd., 
2011)’ın çalışmalarına paraleldir. Mevcut literatür 
içerisinde farklı ülkelerden araştırmacıların da mobil 
reklamlara olan tutumu olumsuz olarak gözlemlemiş-
lerdir (Lee, vd., 2006; Luna Cortés ve Royo Vela, 2013; 
Mir, 2011; Tsang vd., 2004; Wong, 2010).

Tüm örneklem için ve cinsiyet ve kategori bilgisi ay-
rımında kurgulanan modeller tutumdaki varyansın 
%80’inden fazlasını açıklamıştır. Teorik altyapı ve 
daha önce yapılan çalışmalar paralelinde (Altuna ve 
Konuk, 2009; Bauer vd., 2005; Liu vd., 2012; Tsang 
vd., 2004; Ünal vd., 2011; Wong, 2010) bilgilendirici-
lik, eğlendiricilik, güvenilirlik ve rahatsız edicilik fak-
törleri tüm örneklemin incelendiği analizde anlamlı 
çıkmışlardır. Mobil reklamlara olan tutum içerisin-
de en güçlü etki eğlendiricilik faktörü olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu faktör tüm örneklem için geliştirilen 
modele ek olarak cinsiyet ve kategori bilgisi boyutla-
rında yapılan ayrımlarda ortaya çıkan modellerde de 
en güçlü etkiyi göstermektedir. Eğlendiricilik faktö-
rünün baskın rolü literatürde mobil reklamcılık ala-

nındaki diğer araştırmalarda da (Tsang vd., 2004; Xu 
vd., 2008) da görülmüştür. Rahatsızlık edicilik faktö-
rünün tutum üzerindeki etkisi mevcut literatürdeki 
İnternet reklamları (Luo, 2002) ve mobil pazarlama 
içeriklerinde (Altuna ve Konuk, 2009; Liu vd., 2012; 
Okazaki, 2004; Tsang vd., 2004) gözlendiği şekilde 
tüm örneklem için olumsuz olarak ortaya çıkmıştır 
ve bu çalışmanın sonuçları benzer çalışma  bulguları-
nı destekler niteliktedir. 

Literatürde mobil teknolojilerle ve mobil pazarlama-
ya olan kullanım alışkanlıklarının (Karjaluoto vd., 
2006), ve tutumlarının (Okazaki vd., 2007; Xu, 2006) 
cinsiyete göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Ayrıca 
geleneksel reklamlara olan tutumun da cinsiyete göre 
değişiklik gösterdiği farklı çalışmalarda gözlemlenen 
bir durumdur (Karaca ve Tekin, 2012). Okazaki vd., 
(2007) çalışmalarında kadınların erkeklere kıyasla 
mobil reklamcılık uygulamalarına daha fazla güven-
diklerini ortaya koymuştur. Bu çalışmada da güveni-
lirlik faktörünün erkekler için kadınlara kıyasla tutu-
mu üzerindeki etkisinin daha güçlü yani daha önemli 
olduğu gözlenmektedir.

Güvenilirlik ve eğlendiricilik tüm modellerde tutum 
üzerinde olumlu ve anlamlı bir doğrudan etkiye sa-
hipken bilgilendiricilik ve rahatsız edicilik’in etkisi 
değişmektedir. Erkek örneklem için bilgilendiricilik 
faktörünün tutum üzerine etkisi anlamsızken kadın 
örneklem için rahatsız edicilik faktörünün etkisi an-
lamsız çıkmıştır.  

Tutumun öncülleri arasındaki en önemli faktör ola-
rak reklamın algılanan eğlendiriciliği öne çıkmakta-
dır. Bu durum analiz edilen tüm modellerde aynıdır. 
Tasarlanacak mobil reklamların eğlenceli olması ve 
kullanıcıların hoşuna gidecek şekilde hazırlanması 
genel olumsuz tutumu iyileştirebilmek için iyi bir fır-
sat sunmaktadır. 

İkinci önemli faktör olan güvenilirlik (reklamın ve 
reklam veren kuruluşun kredibilitesi) ise yine tüm 
analizlerde tutuma olumlu yönde etki eden bir faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Etkisinin büyüklüğü eğlen-
diricilik kadar olmasa da tüm alt gruplar için anlamlı 
bir faktör olarak ortaya çıkması genel olarak mobil 
reklamlara olan tutumun iyileştirilmesinde dikkate 
alınması gereken ikinci önemli faktör haline getir-
mektedir. Mobil reklam içeriğinin mümkün olduğun-
ca inanılır kılınması; tutulamayacak sözler verilme-
mesi, güvenilirlik boyutunda iyileştirme sağlayarak 
olumlu tutum geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
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Bilgilendiricilik faktörü, literatürde reklam ve İnter-
net reklamlarına olan tutumu etkileyen iki baskın 
faktörden biri olarak görülmektedir (Ducoffe, 1996; 
Petrovici ve Marinov, 2010). Ancak bu faktör, mo-
bil reklam açısından bakıldığında görece az önemli 
(Choi, vd., 2008; Tsang vd., 2004) ya da hatta bazı 
çalışmalarda önemsiz bir faktör olarak değerlendi-
rilmektedir (Chowdhury vd., 2006; Xu vd., 2008). Bu 
çalışmada da bilgilendiricilik faktörünün tutum üze-
rindeki etkisii örneklem alt gruplara bölündüğünde 
farklılık göstermektedir. 

Kategori bilgisi ve cinsiyete göre tutumu oluşturan 
faktörlerin etki ve önem derecelerinin değişmesi üni-
versite öğrencilerinin homojen bir grup olarak düşü-
nülmemesi, farklı segmentlere ayrılarak pazarlama 
iletişimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekliliği-
ne işaret etmektedir. 

Araştırmanın Kısıtları
Araştırma, literatürdeki birçok araştırmaya benzer 
olarak mobil pazarlamanın temel hedef grupların-
dan olan gençlerin bir alt kümesi olan üniversite öğ-
rencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
bulgularının daha farklı demografik özelliklere sahip 
kullanıcı grupları üzerinde gerçekleştirilecek araştır-
malarla karşılaştırılması faydalı olacaktır. Çalışmada 
cinsiyette görülen aracılık etkisi yaş, eğitim ve gelir 
seviyesi gibi diğer demografiklerde de gözlemlenebi-
lir. Ayrıca araştırma tek bir ülkede gerçekleştirilmiştir 
ve farklı kültürlerde tekrarlanarak karşılaştırmalı bir 
analiz yapılması faydalı olacaktır. 

Bu araştırmada mobil reklam yöntemlerinden iki 
farklı ve popüler yöntem seçilerek tutumun bileşenle-
ri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Diğer mobil reklam 
yöntemlerinin de kapsama alınarak tutum araştırma-
sının arttırılması faydalı olacaktır. SMS reklamları 
haricindeki mobil reklam faaliyetlerinin günümüze 
kadar literatürde yer bulamamış olmasına karşın ge-
lecek vaat eden bu mobil reklam türü önümüzdeki 
çalışmalarda daha derinlemesine incelenmesi özel-
likle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki mobil 
pazarlama faaliyetleri için değerli katkı sağlayacaktır.  

Bu araştırmada yoklama (anket) metodu mobil rek-
lamlara karşı tutumu anlamak için kullanılmıştır. Tü-
keticilerin gerçek davranışları ya da niyetleri bu çalış-
mada incelenmemiştir. Sıklıkla görülen uygulamalar-
dan farklı olarak, tutum ve gerçek davranışlar arasın-
daki olası ilişkiyi kanıtlamak ve literatürü zenginleştir-
mek adına mobil reklam araçları üzerinde davranışsal 
çalışmalar gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır.

Kaynakça
Altuğ, N., & Yörük, P. (2013). 2000-2011 Yillari Ara-

sinda Tuketicilerin Mobil Reklamlara olan Tutum-
larinin Arastirilmasi. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 11–28.

Altuna, O. K., & Konuk, F. A. (2009). Understanding 
Consumer Attitudes Toward Mobile Advertising 
and its Impact on Consumers’ Behavioral Intenti-
on: A ross-market comparison of U.S. and Turkish 
Consumers. International Journal of Mobile Mar-
keting, 4(2), 43–51.

Anderson, J., & Gerbing, D. (1988). Structural equati-
on modeling in practice: A review and recommen-
ded two-step approach. Psychological Bulletin, 
103(3), 411–423. Retrieved from http://psycnet.
apa.org/psycinfo/1989-14190-001

Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The 
partial least squares (PLS) approach to causal mo-
deling: Personal computer adoption and use as an 
illustration. Technology Studies, 2, 285–309.

Barutçu, S. (2007). Attitudes towards mobile marke-
ting tools: A study of Turkish consumers. Jour-
nal of Targeting, Measurement and Analysis for 
Marketing, 16(1), 26–38. doi:10.1057/palgrave.
jt.5750061

Barutçu, S., & Göl, M. Ö. (2009). Mobil Reklamlar ve 
Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar. KMU 
IIBF, 11(17), 24–41.

Bauer, H., Barnes, S., Reichardt, T., & Neumann, M. 
(2005). Driving consumer acceptance of mobile 
marketing: A theoretical framework and empirical 
study. Journal of Electronic Commerce Research, 
6(3), 181–192. Retrieved from http://www.ebusi-
nessforum.gr/old/content/downloads/Baueretal_
MomMarketingConsumerAccept.pdf

Burdge, B. (2014). New Research Shows Mobile Do-
minates Desktops. MovableInk. Retrieved from 
http://blog.movableink.com/new-research-shows-
mobile-dominates-desktops-with-65-of-total-
email-opens-in-q4-2013/

Carmines, E. G., & Zeller, R. A. (1979). Reliability and 
Validity Assessment. Beverly Hills, California: Sage 
Publications. Retrieved from http://search.ebsco-
host.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN
=24779&lang=tr&site=eds-live&authtype=ip,uid



141

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Choi, Y. K., Hwang, J., & McMillan, S. J. (2008). Ge-
aring up for mobile advertising: A cross‐cultural 
examination of key factors that drive mobile mes-
sages home to consumers. Psychology and Marke-
ting, 25(8), 756–768. doi:10.1002/mar.20237

Chowdhury, H. K., Parvin, N., Weitenberner, C., & 
Becker, M. (2006). Consumer Attitude Toward 
Mobile Advertising in an Emerging Market: An 
Emprical Study. International Journal of Mobile 
Marketing, 1(2), 33–41.

ComScore. (2014). The US Mobile App Report. Ret-
rieved from http://www.slideshare.net/LudovicP/
comscore-us-mobile-app-report-june-2014-
datatheusmobileappreport

Ducoffe, R. (1995). How consumers assess the value of 
advertising. Journal of Current Issues & Research 
in Advertising, 17(1), 1–18. Retrieved from http://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10641734.
1995.10505022

Ducoffe, R. (1996). Advertising value and advertising 
on the web. Journal of Advertising Research, Sep-
tember/, 21–35. Retrieved from http://elibrary.ru/
item.asp?id=2745486

E-marketer. (2014). Little Kids Beat Big Kids in Tab-
let Usage. Retrieved from http://www.emarketer.
com/Article/Little-Kids-Beat-Big-Kids-Tablet-
Usage/1011259

Essany, M. (2014). SMS Marketing Wallops Email with 
98% Open Rate and Only 1% Spam. MobileMarke-
tingWatch. Retrieved from http://www.mobilemar-
ketingwatch.com/sms-marketing-wallops-email-
with-98-open-rate-and-only-1-spam-43866/

Fagan, M. H., & Neill, S. (2003a). An empirical inves-
tigation into the relationship between computer 
self-efficacy, anxiety, experience, support and usa-
ge. Journal of Computer IS, Winter 200, 95–104. 
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth
type=crawler&jrnl=08874417&AN=12010304&h
=rI1XrEWqbPMIyrrg3VGuIGQnKUG2BLO7wZ
aLscjw7hi9F5fTcj79IrJx0rhJ+d1rdBBwf15pF0ucA
YvLuvoQGQ==&crl=c

Fagan, M. H., & Neill, S. (2003b). An empirical inves-
tigation into the relationship between computer 
self-efficacy, anxiety, experience, support and usa-
ge. Journal of Computer IS, Winter 200, 95–104. 
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&auth
type=crawler&jrnl=08874417&AN=12010304&h
=rI1XrEWqbPMIyrrg3VGuIGQnKUG2BLO7wZ
aLscjw7hi9F5fTcj79IrJx0rhJ%2Bd1rdBBwf15pF0u
cAYvLuvoQGQ%3D%3D&crl=c

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structu-
ral Equation Models with Unobservable Variables 
and Measurement Error. Journal of Marketing Re-
search (JMR), 18(1), 39–50.

Fox, K. (2011). Africa’s mobile economic revolution. 
The Guardian. Retrieved from http://www.thegu-
ardian.com/technology/2011/jul/24/mobile-pho-
nes-africa-microfinance-farming

Gao, T., Rohm, A. J., Sultan, F., & Pagani, M. (2013). 
Consumers un-tethered: A three-market empirical 
study of consumers’ mobile marketing acceptance. 
Journal of Business Research, 66(12), 2536–2544. 
doi:10.1016/j.jbusres.2013.05.046

Haghirian, P., Madlberger, M., & Tanuskova, A. (2005). 
Increasing advertising value of mobile marketing-
an empirical study of antecedents. 38th Hawaii In-
ternational Conference on System Sciences, 1–10. 
Retrieved from http://ieeexplore.ieee.org/xpls/
abs_all.jsp?arnumber=1385296

Hair, J. F., Tomas, G., Hult, M., Ringle, C. M., & Sars-
tedt, M. (2013). A Primer on Partial Least Squares 
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (1st ed., 
p. 329). Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Hanley, M., Becker, M., & Martinsen, J. (2006). Factors 
Influencing Mobile Advertising Acceptance: Will 
Incentives Motivate College Students to Accept 
Mobile Advertisements? International Journal of 
Mobile Marketing, 1, 50–59.

International Telecommunication Union. (2014). ICT 
Facts and Figures 2014. Retrieved from http://
www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/defa-
ult.aspx

Karaca, Y., & Tekin, P. (2012). Cinsiyet Farklılıkları 
Açısından Sms (Kısa Mesaj) Reklamlarına Yönelik 
Tutum ve Davranışlar: Isparta İlinde Bir Uygula-
ma. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 
09, 83–101.



142

“Mobil Reklamlara Olan Tutuma Cinsiyet ve Kategori Bilgisinin Etkisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Çalışma”

Karjaluoto, H., Lehto, H., & Mustonen, T. (2006). In-
sights into the implementation of mobile marke-
ting campaigns. Measurement, 2, 10–20.

Karjaluoto, H., Standing, C., Becker, M., & Leppani-
emi, M. (2008). Factors affecting Finnish consu-
mers’ intention to receive SMS marketing: a con-
ceptual model and an empirical study. Internati-
onal Journal of Electronic Business. doi:10.1504/
IJEB.2008.019109

Khalaf, S. (2014). Apps Solidify Leadership Six Ye-
ars into the Mobile Revolution. Flurry from Ya-
hoo. Retrieved from http://www.flurry.com/
bid/109749/Apps-Solidify-Leadership-Six-Years-
into-the-Mobile-Revolution#.VD5cbvmSwg8

Lee, S., Tsai, Y., & Jih, W. (2006). An empirical exa-
mination of customer perceptions of mobile ad-
vertising. Information Resources Management 
…, 19(4), 39–55. Retrieved from http://www.
igi-global.com/article/information-resources-
management-journal-irmj/1300

Liu, C.-L. “Eunice,” Sinkovics, R. R., Pezderka, N., & 
Haghirian, P. (2012). Determinants of Consumer 
Perceptions toward Mobile Advertising — A Com-
parison between Japan and Austria. Journal of In-
teractive Marketing, 26(1), 21–32. doi:10.1016/j.
intmar.2011.07.002

Lu, J. ( 1 ), Yu, C.-S. ( 1 ), Liu, C. ( 2 ), & Yao, J. E. ( 
3 ). (2003). Technology acceptance model for wi-
reless Internet. Internet Research, 13(3), 206–222. 
doi:10.1108/10662240310478222

Luna Cortés, G., & Royo Vela, M. (2013). The Ante-
cedents of Consumers’ Negative Attitudes Toward 
SMS Advertising: A Theoretical Framework and 
Empirical Study. Journal of Interactive Adverti-
sing, 13(2), 109–117. doi:10.1080/15252019.2013.
826553

Luo, X. (2002). Uses and gratifications theory and 
e-consumer behaviors: A structural equation mo-
deling study: Journal of Interactive Advertising 
[Online]. 2. Journal of Interactive Advertising. Ret-
rieved from http://jiad.org/vol2/no2/luo/

MacKenzie, S. B., & Lutz, R. J. (1989a). An Empirical 
Examination of the Structural Antecedents of At-
titude Toward the Ad in an Advertising Pretesting 

Context. Journal of Marketing, 53(April), 48–65. 
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=bth&AN=4999428&lang=t
r&site=eds-live&authtype=ip,uid

MacKenzie, S. B., & Lutz, R. J. (1989b). An Empirical 
Examination of the Structural Antecedents of At-
titude Toward the Ad in an Advertising Pretesting 
Context. Journal of Marketing, 53(April), 48–65. 
Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.
aspx?direct=true&db=bth&AN=4999428&lang=t
r&site=eds-live&authtype=ip,uid

Mir, I. (2011). Consumer Attitude towards 
M-Advertising Acceptance: A Cross-Sectional 
Study. Journal of Internet Banking and Commerce, 
16(1), 1–23.

Mittal, B. (1994). Public Assessment of TV Adver-
tising: Faint Praise and Harsh Criticism. Journal 
of Advertising Research, 34(1), 35–53. Retrieved 
from http://search.ebscohost.com/login.aspx?dire
ct=true&db=bth&AN=9406161327&lang=tr&site
=eds-live&authtype=ip,uid

Mobile Marketing Association. (2009). MMA Updates 
Definition of Mobile Marketing. Retrieved from 
http://www.mmaglobal.com/node/11102

MobileSquared. (2010). Conversational Adverti-
sing. Retrieved from http://www.docstoc.com/
docs/119372644/Conversational-Advertising---
Mobile-Squared

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed., 
p. 701). New York: McGraw-Hill, c1978.

Nysveen, H. (2005). Intentions to Use Mobile Servi-
ces: Antecedents and Cross-Service Comparisons. 
Journal of the Academy of Marketing Science, 33, 
330–346. doi:10.1177/0092070305276149

OECD. (2014). OECD broadband statistics update. 
Retrieved from http://www.oecd.org/sti/broad-
band/broadband-statistics-update.htm

Okazaki, S. (2004). How do Japanese consumers per-
ceive wireless ads? A multivariate analysis. Inter-
national Journal of Advertising, 23(4), 429–454. 
Retrieved from http://scholar.google.com/scholar
?hl=en&btnG=Search&q=intitle:How+do+Japane
se+consumers+perceive+wireless+ads+?+A+mult
ivariate+analysis#0



143

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Okazaki, S., Katsukura, A., & Nishiyama, M. (2007). 
How Mobile Advertising Works: The Role of 
Trust in Improving Attitudes and Recall. Journal 
of Advertising Research, 47(2), 165. doi:10.2501/
S0021849907070195

Park, T., Shenoy, R., & Salvendy, G. (2008). Effective 
advertising on mobile phones: a literature review 
and presentation of results from 53 case studies. 
Behaviour & Information Technology, 27(5), 355–
373. doi:10.1080/01449290600958882

Peters, C., Amato, C. H., & Hollenbeck, C. R. (2008). 
An Exploratory Investigation of Consumers’ Per-
ceptions of Wireless Advertising. Journal of Adver-
tising. doi:10.2753/JOA0091-3367360410

Petrovici, D. ., & Marinov, M. (2010). Determinants 
and antecedents of general attitudes towards ad-
vertising - A study of two EU accession countries. 
European Journal of Marketing, 41(3-4), 307–326. 
doi:10.1108/03090560710728354

PQ Media. (2012). Mobile Ad and Marketing Now 
the Fastest-Growing Media Sector. Marketing-
profs.com. Retrieved from http://www.marke-
tingprofs.com/charts/2012/7188/mobile-ad-
and-marketing-now-the-fastest-growing-media-
sector#ixzz3Eo7CbcGK

Quah, J. T., & Lim, G. L. (2002). Push selling - Mul-
ticast messages to wireless devices based on the 
publish/subscribe model. Electronic Commerce 
Research and Applications, 1, 235–246.

Ringle, C. M., Wende, S., & Will, A. (2005). SmartPLS 
2.0 (M3). Hamburg. Retrieved from http://www.
smartpls.de

Rittippant, N., & Witthayawarakul, J. (2009). Consu-
mers’ perception of the effectiveness of Short Mes-
sage Service (SMS) and Multimedia Message Ser-
vice (MMS) as marketing tools. World Academy 
of Science, Engineering and Technology, 809–815. 
Retrieved from http://oaj.unsri.ac.id/files/waset/
v53-132-oaj-unsri.pdf\nhttps://www.waset.org/jo-
urnals/waset/v29.php

Shavitt, S., Lowrey, P., & Haefner, J. (1998). Public at-
titudes toward advertising: More favorable than 
you might think. Journal Of Advertising Research, 
38(4), 7–22. Retrieved from http://www.business.
illinois.edu/shavitt/pdf files/JAR 1998.pdf

Sultan, F., Rohm, A. J., & Gao, T. (2009). Factors Inf-
luencing Consumer Acceptance of Mobile Mar-
keting: A Two-Country Study of Youth Markets. 
Journal of Interactive Marketing, 23(4), 308–320. 
doi:10.1016/j.intmar.2009.07.003

The China Post. (2013). Fastest growing mobile mar-
ket is still in Africa. The China Post. Retrieved 
from http://www.chinapost.com.tw/business/afri-
ca/2013/11/13/393512/Fastest-growing.htm

Tsang, M., Ho, S., & Liang, T. (2004). Consumer attitu-
des toward mobile advertising: An empirical study. 
International Journal of Electronic Commerce, 
8(3), 65–78. Retrieved from http://mesharpe.me-
tapress.com/index/mc5dqf50dkt6vwd6.pdf

Ünal, S., Ercis, A., & Keser, E. (2011). Attitudes towards 
Mobile Advertising – A Research to Determine the 
Differences between the Attitudes of Youth and 
Adults. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
24, 361–377. doi:10.1016/j.sbspro.2011.09.067

United Nations Development Programme. (2013). 
Mobile Technologies and Empowerment (pp. 
1–56). NY. Retrieved from http://unpan1.un.org/
intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/
unpan048480.pdf

Usta, R. (2009). Understanding Attitudes Towards 
Mobile Advertising (in Turkish). Doğuş Üniversi-
tesi Dergisi, 10(2), 294–309.

Watson, C., McCarthy, J., & Rowley, J. (2013). Con-
sumer attitudes towards mobile marketing in the 
smart phone era. International Journal of Informa-
tion Management, 33(5), 840–849. doi:10.1016/j.
ijinfomgt.2013.06.004

Wong, M. T. M. (2010). Consumers’ Attitude To-
wards Mobile Marketing. Hong Kong Polytech-
nic University. Retrieved from http://hdl.handle.
net/10397/4152

Xu, D. J. (2006). The Influence of Personalization in 
Affecting Consumer Attitudes Toward Mobile 
Advertising in China. Journal of Computer In-
formation Systems, 47(2), 9–19. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr
ue&db=bth&AN=24375424&lang=tr&site=eds-
live&authtype=ip,uid



144

“Mobil Reklamlara Olan Tutuma Cinsiyet ve Kategori Bilgisinin Etkisi: Üniversite Öğrencileri Arasında Bir Çalışma”

Xu, D. J., Liao, S. S., & Li, Q. (2008). Combining empi-
rical experimentation and modeling techniques: A 
design research approach for personalized mobile 
advertising applications. Decision Support Systems, 
44(3), 710–724. doi:10.1016/j.dss.2007.10.002

Zanot, E. J. (1984). Public Attitudes towards Adverti-
sing: The American Experience. International Jo-
urnal of Advertising, 3(1), 3–15. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=tr
ue&db=bth&AN=11896128&lang=tr&site=eds-
live&authtype=ip,uid

EK

No. Öğe Boyut  Kaynak(lar) 

1 Mobil telefonlar hakkında geniş bilgi 
sahibiyim. 

Kategori Bilgisi  
KBİL1 

Bauer, vd. 2005  
  

2 Arkadaşlarıma kıyasla mobil telefonlar 
konusunda uzman sayılırım. 

Kategori Bilgisi  
KBİL2 

3 Arkadaş çevremde mobil telefonlar ile 
ilgili gelişmeleri ilk öğrenen ben olurum. 

Kategori Bilgisi  
KBİL3 

4 SMS reklamları eğlencelidir. Eğlendiricilik 
EGL1 

Ducoffe, 1995 ve 
1996 

 5 SMS reklamları hoşa gider. Eğlendiricilik 
EGL2 

6 SMS reklamları sıkıcıdır.  Eğlendiricilik 
EGL3 

7 SMS reklamları ürün bilgisi almak için 
iyi bir kaynaktır. 

Bilgilendiricilik  
BİL1 

Ducoffe, 1995 ve 
1996  
 8 SMS reklamları ürün hakkında güncel 

bilgi verir. 
Bilgilendiricilik  
BİL2 

9 SMS reklamları konuyla ilgili, yerinde 
ürün bilgisi sağlar. 

Bilgilendiricilik  
BİL3 

10 SMS reklamları sinir bozucudur. Rahatsız Edicilik 
RAH1 

Ducoffe, 1995 ve 
1996 

 11 SMS reklamları rahatsız edicidir. Rahatsız Edicilik 
RAH2 

12 SMS reklamları insanların zekâ seviyesini 
aşağılar. 

Rahatsız Edicilik 
RAH3 

13 SMS reklamları ikna edicidir. Güvenilirlik  
GÜV1 

Liu, 2012 ;  
McKenzie ve Lutz 
1989  14 SMS reklamları güvenilirdir. Güvenilirlik  

GÜV2 

15 SMS reklamları inanılırdır. Güvenilirlik  

GÜV3 

16 SMS reklamlarının içeriği doğrudur. Güvenilirlik  

GÜV4 

17 Genel olarak SMS reklamlarını severim. Tutum 
TUT1 

Tsang, 2004; 
Pollay ve Mittal, 
1993; Ducoffe, 
1996 

18 Genel olarak SMS reklamlarının iyi bir 
şey olduğunu düşüyorum. 

Tutum  
TUT2 

19 SMS reklamları benim için değerlidir. Tutum  
TUT3 
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Twitter, Büyük 
Veri, Araştırma Yöntemi

Giriş ve Amaç
Bu çalışma, büyük veri analizini sosyal medya araştır-
malarında kullanımı için yöntem önerisinde bulun-
maktadır. Büyük veri araştırmalarında, tümdengelim 
ya da tümevarım yerine alternatif olarak “tümleşim 
(abduction)” yaklaşımı kullanılabilir (Kitchin, 2014). 
Tümleşim, elde edilen veriden yola çıkarak veriyi en 
iyi açıklayacak hipotezlere ulaşılmasını amaçlayan 
bir anlam çıkarma biçimidir (Peirce, 1958; Magna-
ni, 2001, sf 26). Tümleşim yaklaşımında, incelenecek 
olguya ilişkin veri elde edildikten sonra, veriye ait 
bulguları en iyi açıklayacak hipotezler oluşturulur; 
ve veri farklı açılardan da analiz edilerek oluşturulan 
hipotezler sınanır. Böyle bir çalışmayı çok büyük ha-
cimli ve detaylı bir veri seti ile yapmak araştırmanın 
bilimsel niteliği açısından önemli bir unsurdur. Sos-
yal medya araştırmalarında veri hacmi büyüklüğü ve 
verinin oluşum hızının yüksekliği sebebiyle, büyük 
veri analizi benimsenen yöntemler arasında öne çık-
maktadır (Jacob, 2009). Bu bağlamda, sosyal medya 
araştırmalarında analitik ve yapısal bir yöntemin ta-
kip edilmesi, araştırmaların ve çıktılarının bilimsel 
niteliğinin korunması açısından önem taşımaktadır. 
Çalışmamızın amacı, sosyal medya analitiğine örnek 
oluşturmak ve özellikle Twitter analizi için büyük veri 
analizine dayanan bir araştırma yöntemi önerisinde 
bulunmaktır. 

Literatür Analizi
Kullanıcıların 140 karakterlik mesaj paylaşımlarıyla  
iletişimlerini sağlayan, katılımı ücretsiz çevrimiçi bir 
küresel sosyal ağ olarak tanımlanan Twitter (Russell, 
2014), farklı özellikleriyle bilimsel araştırmalara konu 
olmaktadır. İstatistiksel verilere göre Twitter aylık 
284 milyon aktif kullanıcı sayısı ile günde 500 milyon 
adet tweet kaydetmektedir (Twitter, 2014)4. Böylesine 
büyük ve güncel veri havuzu, daha küçük ölçeklerde 
farkedilmesi mümkün olmayan, tüketici davranışla-
rına yönelik gerçek örüntü ve modellerin ortaya çıka-
rılmasına imkan vermektedir (Kleinberg, 2008).   

Twitter, eğlenceli bir paylaşım aracı olmasının yanı 
sıra, sosyal krizlere ait bilginin yayılmasına (Oh, Ag-
rawal & Rao, 2013; Li, Vishwanath & Rao, 2014) ve 
toplumsal hareketlere ilişkin bilgi alımının ve dağı-
tımının gerçekleşmesine (Subramani & Rajagopalan, 
2003; Varnali & Gorgulu, 2014; Theocharis, Lowe, 
vanDeth & Garcia-Albacete, 2014) geniş katılımlı 
sanal bir ortam sağlamaktadır. Örneğin, Arap Baha-
rı kapsamında 2011 yılında Mısır devrimi sırasında 
yaşanan olayların, Twitter’a yansımaları üzerinden 
incelendiği bir çalışmada (Choudhary, Hendrix, Lee, 
Palsetia & Liao, 2012) 800.000 tweet incelenmiştir. Bu 
çalışmada, protestolar sırasında ön plana çıkan ana 
konular, bu konulara ilişkin bireysel olarak öne çıkan 
duygular, bu konuların medya kuruluşları tarafından 
nasıl paylaşıldığı ve protestolara yön veren en etkili 
kişiler ve kurumlar belirlenmiştir. Benzer bir yakla-
şımla, Japonya’da meydana gelen Fukuşima Nükleer 
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- Özet Bildiri -
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Santrali kazasında atılan 38.300 tweet arasından ör-
neklem olarak seçilen 1.520 tweet analiz edilmiştir 
(Li, Vishwanath & Rao, 2014). Yapılan analiz ile fela-
ket sırasında ve sonrasında ortaya çıkan duygular ve 
toplum ile hükümet arasındaki iletişim incelenerek, 
bu tür felaketler sırasında tehlike iletişiminin yöneti-
mi konusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Sosyal medya iletişimi, günümüzde markalar için 
bütünleşik iletişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Yazında 
(i) markaların çevrimdışı mecralarda yaptığı satış ve 
pazarlama çalışmalarının çevrimiçi ortamlara yansı-
ma şekli, (ii) bu çalışmaların sosyal medya üzerinde-
ki etkisi, ve (iii) kriz iletişimi gibi tüketicilerle ilişki 
yönetiminin yapı taşları olan çeşitli konularda araş-
tırmalar bulunmaktadır (Burton & Soboleva, 2011; 
Kietzmann, Hermkens, McCarthy & Silvestre, 2011; 
Peters, Chen, Kaplan, Ognibeni & Pauwels, 2013). 
Twitter, takip etme modeli ve paylaşılan mesajların 
bulaşıcı bir etki ile dağılımını sağlayan retweet özel-
liğine (Russell, 2014; Shi, Rui & Whinston, 2014) 
sahiptir. Bu özelliği, Oh, Agarwal ve Rao (2013), 
söylenti teorisi (rumor theory) çerçevesinde tüketi-
cilerin Twitter’daki bilgi paylaşımları üzerinden in-
celemişlerdir. Bu çalışmada, 2010 yılında Toyota’nın 
gaz pedalındaki sorun ile ilgili olarak araçları geri 
çağrıldığı döneme ilişkin atılan 5000 tweet incelen-
miştir. Sonuçlarda, kurumsal bir kriz sırasında marka 

kimliğine yönelik olası tehditleri belirlemek ve yönet-
mek ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuştur. Başka bir 
çalışmada ise Twitter’da yaratılan ağızdan ağıza pa-
zarlamanın (WOMM), filmlerin gişe hasılatı üzerine 
olan etkisi incelenmiştir. Bu çalışmada, takipçi sayısı 
ve filmler sinemada izlenmeden önce oluşan ağızdan 
ağıza pazarlama ile film satışları arasında pozitif ko-
relasyon olduğu bulunmuştur (Rui, Liu &Whinston, 
2013).

Twitter üzerine yapılan büyük veri araştırmaları, bü-
yük kitlelerin davranışsal açılardan incelenmesine 
olanak sağlayarak, pazarlama başta olmak üzere fark-
lı disiplinleri etkileyen sosyal olguları izlenebilmesine 
imkan vermektedir (Savage, 2011).

Tasarım ve Yöntem
Büyük verinin en belirgin özelliği zaman içerisinde 
sürekli tekrarlanan gözlemlerden oluşmasıdır (Ja-
cob, 2009). Tekrarlı gözlem barındıran sosyal medya 
uygulamalarının araştırılmasında büyük veri analizi 
önem kazanmaktadır. (Peters, Chen, Kaplan, Og-
nibeni & Pauwels, 2013; Park, Baek & Cha, 2014). 
Çalışmamız, Fan ve Gordon (2014)’ün sosyal medya 
analitiği için önerdiği Taramak, Anlamak ve Sunmak 
adımlarından oluşan TAS çerçevesini kullanarak, 
Twitter verisine odaklanmaktadır (Şekil 1). 

 

 

TARAMAK 

• Verinin toplanması 

• Önişleme 

• İlgili bilginin veri ambarından elde edilmesi 

ANLAMAK 

• Gürültülü veri temizliği 

• Gelişmiş analiBk yaklaşımların uygulanması 

SUNMAK 

• Bulgu ve sonuçların değerlendirilmesi 

• Özet ve sunum 

Şekil 1. Sosyal Medya Analitiği Süreci (Fan ve Gordon, 2014, sf. 77)

Twitter’ın kullanıcı sayısı büyüklüğü ve sık frekans-
lı veri akışı, veri ambarının yüksek hacimli veri-
den ziyade, hızlı veri depolayabilmesini gerektirir. 
MongoDB, bu ihtiyacı karşılayan bir veri ambarıdır 
(Kromer, 2014). Taramak adımı ile depolanan veri, 

Twitter üzerinden paylaşılan kamuya açık; Tweet 
içerikleri, paylaşım zamanları, paylaşan kişinin nu-
merik kullanıcı kimlikleri, paylaşımın yapıldığı cihaz 
bilgisi, paylaşım bütünleşik bir uygulama ile yapıl-
mışsa uygulama bilgisi ve paylaşıma açıksa kullanı-
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cının yer imi bilgisini içermektedir. Ambarda topla-
nan yapılandırılmamış verinin incelenebilmesi için, 
MongoDB’den sorgu yapılabilmesine imkân veren bir 
veri tabanı yönetim sistemi aracılığı ile önişleme tabii 
tutulması gerekir. Toplanan verilerin yapılandırılarak 
incelenebilir hale getirilmesi için SQL SERVER öne-
rilen bir analiz ve raporlama sistemi olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Qin and Li, 2013). Bu aşamada, eksik 
veri temizliği yapılmalıdır. Takip eden anlamak adı-
mında, gürültülü veri için kümeleme yöntemi kulla-
nılmalıdır. Kümeleme yönteminde, araştırılan olgu 
ile ilişkili anahtar terimler belirlenerek, analize ışık 
tutacak ana başlıklar gruplanmalıdır. Bu çerçevede 
veri madenciliği, içerik analizi, konu modellemesi, 
sosyal ağ analizi, ve eğilim analizi gibi alternatifler 
kullanılmalıdır. Twitter üzerinden elde edilen veriler 
kapsamında yapılan analizleri üç ana başlık altında 
toplamak mümkündür;

1. Temel frekans analizleri
2. İleri analizler
3. İçerik ve duygu analizleri

Temel frekans analizinde Twitter kullanıcı sayıları, 
günlük ortalama Tweet adetleri, paylaşımı tekrarla-
nan Tweet (Retweet) hacimleri ve kullanıcıların ta-
kipçi sayıları gibi betimsel istatistiksel dağlımlar ve 
zaman serisi yöntemi ile analiz edilir. Bu analizlerden 
yola çıkarak belirlenen örüntü kalıpları üzerinden 
Bayes modellemesi ve benzeri yaklaşımlarla geleceğe 
yönelik tahmine dayalı modelleme yapılabilmektedir. 
Diğer taraftan çıkarımsal istatistik yöntemleriyle de-
ğişkenler arasındaki ilişkilere ait hipotezler oluştur-
mak; içerik ve duygu analizleri ile ortaya atılan hipo-
tezleri sınamak mümkündür. 

Sunmak adımı, araştırılan olgu ile ilgili ana başlıkları 
içeren genel analizler, günlük Tweet hacimleri, Twit-
ter kullanıcı sayıları, günlük ortalama Tweet adetleri, 
paylaşımı tekrarlanan Tweet (Retweet) hacimleri ak-
taran grafiklerle sunulur. 

Bulgular ve Tartışma
Twitter, kullanıcılarının günlük hayata ilişkin yerel 
ve küresel bilgi paylaşımına ve edinimine olanak sağ-
layan bir sosyal medya ağıdır (Savage, 2011). Sanal 
bir platformda oluşan Twitter verisi, gerçek yaşama 
ilişkin olguların tespitine de olanak vermektedir. 
Anlamak adımında oluşturulan büyük veri eğilim 
grafikleri, tarihsel olarak gerçek hayatta meydana 
gelen olaylar ile eşleştirildiğinde yansıma görülmesi 
beklenmektedir. Araştırılan olguyla ilgili çevrimiçi 
ortamda gerçekleşmiş örüntülerin frekans analizi, 
açıklayıcı modelleme yapılabilmesini sağlar. 

Çevrimdışı ortamlarda meydana gelen olayların çev-
rimiçi ortamlara yansıma biçimi ve sosyal medya 
araçlarının bireyler arasındaki iletişime ilişkin kulla-
nılış şekli ile ilgili gerçek verinin Twitter üzerinden 
alınarak araştırma konusu olan olguya ilişkin detaylı 
analizlerin yapılması mümkün olmaktadır. Örneğin, 
2013 yılında ülkemizde meydana gelen Gezi Parkı 
protestolarına yönelik yürütülen bir çalışmamız-
da protesto dönemi başında meydana gelen önemli 
olayların Twitter üzerine yansıması Şekil 2’de göste-
rilmektedir. Bu tarihler arasında söz konusu olaya 
ilişkin Twitter’da konuşulan temel kavramlar belirle-
nerek Twitter’ın ne için ve nasıl kullanıldığını belirle-
mek mümkün olmaktadır. Ayrıca, bu süreçte boykot 
edilen markalara ilişkin sürecin çevrimiçi ortamlar-
daki yansıması da Twitter üzerinden yapılan analiz-
lerle ortaya çıkarılabilmektedir.  

Şekil 2. Sosyal Medya Veri Analizi Örneği: Gezi Parkı Protestosu’nun Twitter Yansıması
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Benzer şekilde diğer bir çalışmamızda ise 2014 yılın-
da yaşanan Soma Maden Kazası’nın ilk günlerinde 
ve sonrasında Twitter ortamındaki paylaşımlar konu 
edilmiştir (Şekil 3). Kar amacı gütmeyen yardım et-
kinlikleri şekil üzerinde kırmız ile işaretlenmiştir. 
Twitter yansımaları sosyal pazarlama etkileri açısın-
dan incelenebilmektedir.

Twitter, kullanıcıları arasında paylaşılan mesajların 
onay gerektirmeden, başka kullanıcılar tarafından 
tekrarlı olarak iletilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 
açıdan, mesajın içeriği, ilk paylaşan kişi, takipçi sayısı 
ve  zamansal yayılım nitelikleri incelenerek toplum-
sal, sosyal veya pazarlamaya ilişkin herhangi bir olgu-
nun bulaşıcılık etkisine yönelik çalışmalar yürütmek 

Şekil 3. Sosyal Medya Veri Analizi Örneği: SOMA Maden Kazası’nın Twitter Yansıması

 

 

mümkündür. Çevrimdışı ortamlarda meydana gelen 
olay ve olgulara ilişkin yapılan daha detaylı büyük 
veri analizleri marka-müşteri ve hükümet-toplum 
gibi gruplar arasındaki iletişim yönetimi ve stratejik 
pazarlama kararları üzerine çıkarımlar yapılmasına 
olanak vermektedir.  

Aynı zamanda, Twitter kapsamında yapılan büyük 
veri analizi ile elde edilen örüntüler, gelecek ile ilgi-
li tahmine dayalı davranışsal modellemeler yapıla-
bilmesini sağlamaktadır. Böylece birey ve markalar 
için itibarı tehdit edecek hareketlerin önceden belir-
lenmesiyle, başarılı itibar yönetimi ve iletişimi yapı-
labilmektedir. Diğer taraftan, herhangi bir markaya 
ilişkin kullanılan kelimelerin ve duygu kalıplarının 
incelenmesiyle, markanın hedef kitlesi olan tüketici 
gruplarının psikografik olarak betimlenmesine ola-
nak sağlamaktadır.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Dijital çağ ile günlük hayatımızın bir parçası haline 
gelen çeşitli sosyal iletişim ağlarından elde edilen bü-
yük verinin işlenebilmesi, yönetilmesi ve analiz edil-
mesi ihtiyacı, sosyal bilimciler tarafından yürütülen 
araştırmalar için epistemolojik bir etkiye sahiptir. 
Sosyal medya araçları üzerinden elde edilen büyük 
veri, bireylerin çevrimiçi ortamlarda bilgiyi işleyiş 
biçimlerini ve diğer bireylerle hangi faktörlerin etki-
si altında paylaşım yaptıklarını geniş bir bilgi tabanı 
üzerinden inceleyebilme imkanını araştırmacılara 
vermektedir (Oh, Agarwal & Rao, 2013; Shi, Rui & 
Whinston, 2014). Çalışmamız, büyük veri analizin-
de “tümleşim” yaklaşımını kullanarak Twitter sosyal 
ağında yapılan paylaşımları incelemeye yönelik araş-
tırma yöntemi önerisinde bulunmaktadır. Twitter 
kullanıcı davranışları üzerine ülkemizde yapılan araş-

tırmalar bulunmakla beraber, paylaşılan Tweet’lerin 
incelenmesine dair yöntemsel bir yaklaşım henüz be-
nimsenmemiştir. TAS çerçevesi, Twitter uygulaması 
üzerinden sosyal medya analitiğine yönelik büyük 
veri incelemesi için önerilmektedir. 

Twitter üzerinden elde edilen büyük veri, pazarlama 
başta olmak üzere çeşitli disiplinlerin araştırma ko-
nusu olan olgulara ait gerçek örüntülerin keşfedilerek 
modelleme yapılmasına imkan vermektedir. Twitter 
araştırmalarında büyük veri analizi yaklaşımı, gerçek 
zamanlı ve detaylı olarak inceleme olanağı vermesi 
açısından araştırmacılara büyük fırsatlar sunmakta-
dır. Alternatif araştırma yöntemlerine kıyasla, ince-
lenmek istenen olgu çerçevesinde örneklem olarak 
çok sayıda bireye ve bu bireylere ait çok katmanlı 
davranış bilgisine, büyük veri üzerinden uygun mali-
yetle ve kısa zamanda ulaşmak mümkün olmaktadır. 
Ayrıca Twitter, gerçek davranışsal veri içermesi yö-
nüyle, öz bildirime dayalı (self-response report) anket 
çalışmalarından daha güvenilir  sebep sonuç ilişkileri 
ortaya konulmasına olanak verir. 

Gelecek çalışmalarda da farklı olguların araştırma-
larında kullanılarak, yöntem olarak güvenirlilik ve 
geçerlilik açısından sınanmalıdır. Twitter’da yapılan 
paylaşımlar kültürel ve sosyo-ekonomik farklılıklar-
dan etkilenebileceği için önerilen araştırma yöntemi 
bu etkenlerin ışığında gelecek çalışmalarda dikkate 
alınmalıdır. TAS çerçevesi, kullanıcıları gizli olmayan 
profiller ile onay gerektirmeyen paylaşımlar yapabil-
mesine olanak veren, Foursquare, Instagram, ve Yelp 
gibi sosyal ağların incelenmesi için de kullanılabilir. 
Diğer taraftan, toplanan verinin, incelenen sosyal 
ağın sadece paylaşımları gizli olmayan kullanıcıların 
davranışlarını içermesi, analiz sonuçları açısından bir 
kısıt ortaya koymaktadır (Crawford, 2013). 
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Anahtar Kelimeler: Olumsuz Satın Alma Tecrübesi, 
Memnuniyet, Duygu, Tepki, Telafi

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Yeni müşteri kazanmanın, mevcut müşteriyi elde 
tutmaktan daha maliyetli olması gerçeği nedeniyle 
müşteriyi mutsuz edip kaçırmak işletmeler için teh-
dit oluşturabilmektedir. Daha da önemlisi, memnu-
niyetsizliklerinin nedenini işletmeyle paylaşmaktan 
kaçınan müşteriler işletmeyi terk etmekle kalmayıp 
yaşadıklarını diğer tüketicilerle paylaşarak bir pro-
paganda aracı haline dönüşmektedir. Günümüzde 
internetin kullanım oranın artması birçok tecrübe-
nin paylaşımına olanak sağlarken yaşanan memnu-
niyetsizliklerin geniş kitlelere daha hızlı yayılmasına 
da neden olmaktadır. İşletmeden satın alım yapmayı 
bırakma ve yaşadığı olumsuzlukları çevresiyle pay-
laşmakla yetinmeyen müşteriler bazı durumlarda iş-
letmeden intikam alma yoluna bile gidebilmektedir. 
Durum bu hale gelmeden mutsuz ve tatmin olmamış 
müşterilerin sorununu çözmek, onların beklentileri-
ni karşılamak işletmeler için önemlidir. Bu çalışma-
nın ana amacı satın alın sırasında ya da sonrasında 
sorun yaşanması durumunda müşterilerin ve işlet-
melerin tepkileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda, 
müşterilerin sorunu yaşadıkları andaki hislerini, 
sorun karşısındaki davranışlarını, müşterilerin tela-
fi beklentilerini, işletmelerin telafi davranışlarını ve 
müşterilerin telafi davranışından memnun kalıp kal-
madıklarını incelemek amaçlanmaktadır. Çalışmada 
ayrıca hangi sektörlerde, hangi satın alma aşamasın-
da, nasıl sorunlarla karşılaşıldığı konularında da bilgi 
elde edilmesi istenilmektedir.

Kavramsal Çerçeve
Müşteri memnuniyeti modern pazarlamanın en 
önemli stratejik görevlerinden birisidir. Müşteri 
odaklı olmak, müşteriyi memnun ederek işletmenin 
devamlılığını sağlamaktır (Ertürk ve Kıyak, 2011). 
Müşteri memnuniyeti ise, bir ürünün ya da hizmetin 
tüketiminin müşterilerin ihtiyaçlarını, arzularını ve 
hedeflerini tatmin edici bir seviyede yerine getirme-
sine ilişkin müşteri yargısı olarak tanımlanmaktadır 
(Oliver, 1999, s.34). Doyurucu bir ürün/hizmet per-
formansının tadını çıkaran müşteriler daha olumlu 
marka tutumları beslemekte ve sadakatleri artmakta-
dır (Grace ve O’Cass, 2004; Sivadas ve Baker-Prewitt, 
2000). Yaşanan olumsuz deneyimler ise olumsuz tu-
tumların oluşmasına neden olmakta, böylece müşteri 
memnuniyetsizliği ortaya çıkmaktadır. Memnuni-
yetsizlik karşısında müşterilerin davranışsal tepkileri 
şikâyet etme, çevreye bahsetme, satın almayı bırakma, 
ürünü değiştirmeyi ya da para iadesi talep etme, telafi 
bekleme, işletmeye zarar vermeye çalışma, hiçbir şey 
yapmama şeklinde oluşabilmektedir (Day ve London, 
1976; Richins, 1983, Folkes, 1984; Curren ve Folkes, 
1987; Singh, 1990, Zeithaml ve Parasuraman, 1996, 
Chaudhuri ve Holbrook, 2001). Bu tepkiler arasında 
yer alan şikâyet etmek eğer yasal yollara gitmeden di-
rekt işletmeye yapılırsa aslında işletmeler için bir fır-
sat olarak görülebilmektedir. Çünkü bu sayede işlet-
me, müşteriyi memnun etmeyen durumun ne olduğu 
hakkında bilgi sahibi olabilmekte, sorunun tekrar 
yaşanmaması için düzeltici önlemler alabilmektedir. 
Öte yandan müşteriler şikâyet etmek yerine işletme-
yi terk etmeyi ve yaşadığı olumsuzlukları çevresiyle 
paylaşma eğilimdedirler. Memnuniyetsiz bir müşteri 
işletmeye ve markaya yönelik olarak olumsuz duygu-
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lar da hissetmektedir. Bu duygular, kızgınlık, memnu-
niyetsizlik, hayal kırıklığı, kırgınlık, endişe, pişmanlık, 
ihanete uğramışlık, şaşkınlık, tedirginlik şeklinde or-
taya çıkmaktadır (Smith ve Bolton, 2002; Wang ve 
Huff, 2007). Olumsuz bir durum nedeniyle ortaya 
çıkan duygu ve düşünceler, müşterilerin davranışsal 
planlarını ve nihayetinde gelecek satın alma davranış-
larını etkilemektedir (Vassilopoulou, 2011:281). Ör-
neğin, kızgınlık duygusu memnuniyetsizliği ve şikayet 
etme davranışını beraberinde getirmekle kalmayıp, 
satın alma niyetini olumsuz etkilemektedir (Folkes 
vd. 1987, Casado-Diaz vd., 2002). Günümüzde kişisel 
hakları konusunda daha fazla bilinçlenen tüketiciler 
daha şiddetli tepkiler verebilmekte, medya ve inter-
net aracılığıyla sorunlarını daha geniş kitlelere kısa 
zamanda duyurabilmektedir. Hatta geniş kitlelere ya-
yıldıkça, müşteri paylaşımları zamanla bir kriz halini 
alabilmektedir. Nedeni ne olursa olsun bu tür sorunlar 
işletmelerin önemli finansal maliyetlere katlanmasına, 
satışlarının azalmasına ve hatta kurumsal imajlarının 
zedelenmesine neden olmaktadır (Siomkos, 1999). Bu 
nedenle sürecin iyi yönetilmesi, sorunu yaşayan müş-
terinin güveninin ve desteğinin kaybedilmesinin ön-
lenmesi, olumsuz tepkilerin mümkün olduğunca aza 
indirgenmesi, kurumsal imajın onarılıp geliştirilmesi 
gerekmektedir.

Tasarım ve Yöntem 
Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmada nitel araştırma 
tekniklerinden olan derinlemesine görüşme yöntemi 
kullanılmıştır. Derinlemesine görüşme yöntemiy-
le, herhangi bir sınırlama olmaksızın, tüketicilerin 
eleştiri ve görüşlerine doğrudan ulaşmak mümkün 
olmaktadır (Nakip, 2006:82). Bu araştırmada mem-
nuniyetsiz müşterilerin tepkileri ve beklentileriyle 
ilgili kapsamlı açıklamaların elde edilmesi amaç-
landığı için veri toplama aracı olarak derinlemesine 
görüşme yönteminin kullanılmasının uygun olacağı 
düşünülmüştür. Yapılan görüşmeler yarı yapılandırıl-
mıştır. Görüşmelere başlamadan önce ilk olarak için 
bir soru formu oluşturulmuştur. Görüşme formun-
da hem açık uçlu sorular hem de belirli cevaplara 
yönelik sorular sorulmuştur. Görüşme formundaki 
soruların bir kısmı geçmiş çalışmalardan (Day ve 
London, 1976; Day, 1984; Huang, 2008; Yannopoulou 
vd., 2011) uyarlanarak bir kısmı, literatür taramasın-
dan ve pilot görüşmelerden sonra yazar tarafından 
oluşturulmuştur. Görüşmelerin hepsi katılımcıların 
izinleri alınmak suretiyle ses kayıt cihazı aracılığıy-
la kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler 35 dakika – 50 

dakika arası sürelerde tamamlanmıştır. Toplanan 
verilerin değerlendirilmesinde içerik analizi yönte-
mi ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Katı-
lımcıların verdikleri cevaplara göre birtakım kodlar 
oluşturularak, cevaplar bu kodlara göre bir Excel bel-
gesine girilmiştir. Böylece, verilen cevapların sayısal 
ve yüzdesel değerlerinin hesaplanması için altyapı 
oluşturulmuştur. Kodlamalardan sonra araştırma 
sorularıyla uyumlu temalar oluşturulmuştur. Ayrıca, 
katılımcıların açıklamalarının tamamı değerlendir-
me sırasında kullanılmıştır. Bu araştırma yapılırken 
amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan kolay ula-
şılabilir durum örneklemesi ve kartopu (zincir) ör-
nekleme yöntemi beraber kullanılmıştır. Katılımcılar 
seçilirken, olumsuz bir satın alma/tüketim tecrübesi 
yaşamalarına; farklı yaş gruplarından, cinsiyetlerden 
ve eğitim düzeylerinden olmalarına dikkat edilmiştir. 
Yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen bulgular, 
yapılan açıklamalar, ortaya çıkan kavramlar birbiri-
ni tekrar etmeye başladığında yeterli sayıda görüşme 
yapıldığı düşünülerek 30 kişinin katılımıyla araştırma 
sonlandırılmıştır. Görüşmeye katılanların 17’si kadın 
13’ü erkektir. Katılımcıların ortalama yaşı 34’tür. Ka-
tılımcıların 15’i kişi kamu sektörü çalışanı, 11’i kişi 
özel sektör çalışanı 3’ü öğrenci, 1’i emeklidir.  Katı-
lımcıların 8’i lise, 9’u üniversite, 5’i yüksek lisans, 8’i 
doktora mezunudur.

Bulgular ve Tartışma 
Katılımcılardan yaşadıkları olayı ayrıntılı bir şekil-
de anlatmaları istenmiştir. Katılımcıların cevapları 
değerlendirildiğinde sorun yaşadıkları işletmelerin 
21’inin üretim işletmesi, 9’unun hizmet işletmesi ol-
duğu görülmüştür. Katılımcıların paylaştıkları sorun-
ların %90’ı satın alma sonrasında yaşanmıştır. Üretim 
işletmeleriyle ilgili sorunların %47,6’sı ürünün fonk-
siyonel özelliklerini yerine getiremez hale gelmesi, 
hizmet sektöründe yaşanan sorunların %55,5’i veri-
len sözde sözün tutulmamasıyla iliglidir. 

Katılımcılara sorun yaşadıkları anda neler hisset-
tikleri sorulmuştur. Katılımcılar birden fazla duygu 
hissettiklerini ifade etmişlerdir. En sık rastlanan duy-
gular kızgınlık (%17,34), memnuniyetsizlik (%15,3), 
mağdurluk (%15,3), hayal kırıklığı (%14,3), güvenin 
zedelenmesi (%14,3)dir. Yaşanılan sorun karşısında 
katılımcıların verdikleri tepkilere ilişkin cevaplar in-
celendiğinde katılımcıların en sık verdikleri tepkilerin 
şikâyet etme (%30,9), satın almayı bırakma (%21,6), 
çevreye bahsetme (%20,2) olduğu tespit edilmiştir. 
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Şikâyet etme eylemi yetkiliye şikâyet, satış elemanına 
şikâyet, müşteri hizmetlerine şikâyet, tüketici mahke-
mesine şikâyet ve şikayetvar.com sitesine şikâyetini 
yazmak olmak üzere farklı şekillerde gerçekleşebil-
mektedir. Yaşanan sorun öncesinde katılımcıların 
işletmeyle ilgili düşüncelerinin, sorun yaşandığında 
müşteriler tarafından verilen tepkilerin üzerinde etki-
li olabildiği görülmüştür. Verilen cevaplar değerlendi-
rildiği zaman, önceki tutumların tepkiyi %43,3 oran-
la olumsuz, %20 oranla olumlu, %16,7 oranla önce 
olumlu sonra olumsuz ve %20 oranla etkisiz olmak 
üzere dört şekilde etkilediği tespit edilmiştir.

Sorun karşısında işletmelerin davranışları incelen-
diğinde, 20 katılımcı hatanın telafi edildiğini, 6 ka-
tılımcı telafi edilmediğini dile getirmiştir. 4 katılım-
cı şikâyette bulunmamaları nedeniyle işletmenin de 
herhangi bir telafide bulunmadıklarını ifade etmiştir. 
İşletmelerin telafi davranışlarına baktığımızda ürünü 
yenisiyle değiştirmenin (%30) ve para iadesi yapma-
nın (%25) en sık rastlanılan davranış olduğu ortaya 
çıkmıştır. Sorunun telafi edilmesine müşteri tarafın-
dan bakmak gerekmektedir. Araştırma sonuçlarına 
göre en çok beklenen telafi %41,7’lik oranla işletme-
nin özür dilemesidir. Diğer bulgulara göre, sorunu 
tamamıyla telafi edilen katılımcıların telafiden mem-
nun kaldıkları, sorunu telafi edilmeyen katılımcıların 
telafiden memnun kalmadıkları ortaya çıkmıştır. So-
runlarının kısmen telafi edildiğini düşünen katılım-
cılardan biri telafiden kısmen memnun kalırken, di-
ğerleri memnun kalmamışlardır. Telafiden memnun 
kalmama durumu sorun karşısında verilen tepkileri 
de olumsuz etkilemekte, telafiden memnun kalmak 
ise tepkileri ya olumlu etkilemekte ya da hiç bir şekil-
de etkilememektedir. Araştırmada telafiden memnun 
kalmanın satın alma yapmaya devamı nasıl etkilediği 
incelenmiştir. Katılımcıların %43,3’ü hem telafiden 
memnun kalmamış hem de  işletmeden satın yapma-
yı bırakmıştır. Katılımcıların %10’u telafiden mem-
nun kalmasına rağmen satın almayı bırakmıştır. Te-
lafiden memnun kalan ve aynı işletmeden satın alma 
yapmaya devam edenlerin oranı %26,7’dir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Müşteri memnuniyetiyle ilgili literatürde genellik-
le müşteri memnuniyetini sağlayan araçlar, müşteri 
memnuniyeti ve sadakati ilişkisi, müşteri memnuni-
yeti ölçümü, şikâyet yönetimi konularına odaklanıl-
mıştır. Oysaki işletmelerin varlıklarını sürdürebilme-
leri için, memnuniyetsiz müşterilerin düşünceleri, 
duyguları ve davranışlarıyla ilgili daha çok bilgiye 
ihtiyaçları vardır. 

Bu çalışmada olumsuz tüketim tecrübesi karşısında 
müşterilerin verdikleri tepkiler, işletmelerin telafi 
davranışları, telafinin müşterilerin tepkilerine etkile-
ri incelenmiştir.  Derinlemesine görüşme sonrasında 
elde edilen bulgular, sorunların daha çok üretim işlet-
melerinde ve satın alım sonrasında yaşandığını ortaya 
koymuştur. Bununla birlikte satış ya da servis eleman-
ları nedeniyle de sorun çıkabilmekte,  sorunun çözü-
lememesi durumu ek bir sorun halini alabilmektedir. 
Sorunun müşteriler tarafından istenilen şekilde çözü-
lebilmesi için işletmeler çalışanlarını eğitmeli ve on-
lara inisiyatif vermelidir. Olumsuz bir satın alma tec-
rübesiyle karşılaşan müşteriler birden fazla olumsuz 
duygu beslemektedirler. Kızgınlık, memnuniyetsizlik, 
mutsuzluk ve hayal kırıklığı öne çıkan duygulardır. 
Araştırma bulgularına baktığımızda müşterilerin en 
sık verdikleri tepkinin şikâyet etme olduğu gözümü-
ze çarpmaktadır. Şikâyet davranışı ne kadar olumsuz 
gibi gözükse de aslında işletmelerin yanlışlarını öğ-
renmeleri için fırsat olarak da görülebilmektedir. Bu 
nedenle sağlıklı bir şikâyet yönetimi mekanizması 
oluşturulmalıdır. En sık verilen diğer bir tepki olan 
olumsuz ağızdan ağıza pazarlama, gizli bir tehlike ola-
rak düşünülmelidir. Müşterinin satın alma yapmayı 
bırakmasının müşterinin kaybedilmesi anlamına gel-
mesi nedeniyle tepkiler arasında satın alma yapmayı 
bırakma verilecek en şiddetli tepkidir. Araştırma bul-
guları olumsuz duygu ve düşünceler zamanla olumsuz 
tutuma dönüşebileceğini göstermiştir. Katılımcıların 
sorun öncesinde işletmeye ilişkin düşünceleri olumlu 
olmasına rağmen sorun yaşandıktan sonra, özellikle 
sorun çözülemediyse bu düşünceler olumsuza dönüş-
mektedir. Sorunun çözülmesi için işletmelerin telafi 
davranışında bulunması gerekmektedir. Telafi süre-
cinde önemli olan müşterilerin telafiden memnun 
kalmasıdır çünkü telafiden memnun kalmayan müş-
terilerin büyük bir kısmı sorun yaşadığı işletmeden 
satın alma yapmayı bıraktıklarını ifade etmişlerdir. Bu 
nedenle müşteriyi memnun edecek şekilde sorunun 
telafi edilmesine özen gösterilmelidir.

Çalışmanın kısıtı, derinlemesine analiz yöntemi 
kullanılması nedeniyle analiz bulgularının genelle-
memesidir. Gelecek çalışmalarda katılımcıların de-
mografik profillerine, kullanım alışkanlıklarına ve 
işletmeye tutumlarına ilişkin farklılıkların karşılaştır-
malı olarak incelenmesi ve çeşitli ilişkiler kurulması 
faydalı olacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Hedef Kitle 
Haritası, Fiziksel Aktivite, Egzersiz Davranış Değişim 
Basamakları Ölçeği, Baby Boomer Kuşağı

Giriş ve Amaç
Sosyal pazarlama programını hedefine ulaştıracak 
stratejilerin geliştirilmesi, mevcut durumun ve he-
def kitlenin belirlenmesini ve analizini içeren “ne-
redeyiz?” ve “nereye gitmek istiyoruz?” sorularının 
doğru yanıtlanmalarına bağlıdır. Sosyal pazarlamada 
“hedef kitlenin doğru belirlenmesi”, mevcut davranış 
karşısında nasıl rekâbet edilebileceğine olanak sağlar. 
Rekâbeti güçlendirmede Kotler vd.’nin (2002) “de-
ğişime en hazır olan hedef kitleyle başlayın” önerisi, 
bireylerin öncelikle davranış değişim aşamalarını ay-
rıca davranışa ilişkin algı, tutum ve motivasyonları 
bilmeyi gerektirir. Ülkemizde son 60 yılda iki kat ar-
tan yaşlı nüfusun daha fazla büyüyeceğinin tahmini 
(TÜİK, 2013) gelecek dönemin, Baby Boomers Ku-
şağı (B.B.K.) olacağı sinyalini vermektedir. Bu çalış-
mada, önceki kuşağa göre daha uzun yaşlılık dönemi 
geçirecekleri öngörüsüyle sağlıklarına daha fazla dik-
kat etmeleri gereken B.B.K.’da (Stein ve Potkanowicz, 
2003), fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmaya yönelik bir 
sosyal pazarlama programı geliştirilmesi sürecinde:

1. Davranış Değişim Basamakları Modeli 
(D.D.B.M.) kullanarak B.B.K.’ndan oluşan hedef 
kitleyi bölümlere ayırmak, 

2. Bölümlerin fiziksel aktiviteye yönelik algıladığı 
fayda, engeller ve motivasyon unsurlarını belir-
leyerek hedef kitle haritası çıkarmak,

3. Hedef kitle haritası ile hedef kitle seçiminin ve 
hedef kitleyi tanımanın sosyal pazarlamada uy-
gulama yönlü önemini ortaya koymak amaçlan-
maktadır.   

Literatür Analizi
Sosyal pazarlamada hedef kitle seçimi için pazar bö-
lümlendirmede geleneksel değişkenlere ek olarak fark-
lı modeller kullanılmaktadır. Modellerin en sık kulla-
nılanları “D.D.B.M.”, “Yeniliklerin Yayılması Modeli”, 
“Sağlık İnancı Modeli”, “Planlanmış Davranış Teorisi”, 
“Sosyal Norm Modeli” dir (Kotler vd., 2002; Truong, 
2014; Truong vd., 2014). Fiziksel aktivite, dengeli 
beslenme, bağımlılık gibi konularda ise D.D.B.M.’nin 
(Prochaska vd., 1992)  sıklıkla kullanıldığı görülmek-
tedir. Bu model doğrultusunda pazar bölümlendirme-
de bireylerin davranış değişim aşamaları belirlenip, 
buna uygun programlar geliştirilirse başarı şansının 
artacağına yönelik öngörüler bulunmaktadır (Dono-
van vd., 1999; Kerr, Fridinger ve Volansky, 1999; Kotler 
vd., 2002). Sosyal pazarlama, D.D.B.M. ile belirlenen 
bölümlerin derinlemesine analizini gerektirmektedir. 
Çünkü bu bölümlerde yer alanların değiştirilmek iste-
nen davranışa ilişkin algıladıkları faydayı, engelleri ve 
motive eden unsurları bilmek sosyal pazarlamacının 
hedef kitleye en etkili şekilde nasıl ulaşılacağına dair 
yol göstericidir (Weinreich, 1999).

Baby Boomer’lar ile Değişime Doğru: Sosyal Pazarlamada 
Hazır Kitleyi Bulmak ve Haritalamak
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Bir hedef kitlenin davranışlarını hedef kitleye ve top-
luma fayda sağlayacak şekilde etkilemek için pazarla-
ma ilkelerini ve yöntemlerini kullanan sosyal pazar-
lamanın (Kotler ve Lee, 2008) konuları arasında yer 
alan fiziksel aktivite, yüzyıllar öncesinden gelen uzun 
yaşamın sırları arasında yer alır (Kutsal, 2007). Bu 
yüzden özellikle B.B.K.’ndaki bireylerin yaşlılık döne-
minde güvenli, sağlıklı ve saygın bir yaşam sürmesini 
sağlamak üzere farklı ülkeler fiziksel aktivite içerikli 
sosyal pazarlama programları (Healthy People 2020, 
A Healthy and Active Australia, Be Healthy, Be Active 
Washington, Healthy Hawaii Initiative) yürütmekte-
dir.  Yapılan araştırmalara göre B.B.K; fiziksel aktivi-
te davranışı açısından, sağlık ile ilgili mesajlara 50’li 
yaşlarından itibaren ilgisini artıran ve 65’li yaşlarında 
en yüksek seviyeye ulaşan (Active Aging, 2013) özel 
bir gruptur. 

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma; nicel ve nitel yöntemlerin birlikte yer al-
dığı bir karma yöntem araştırmasıdır. Araştırmada 
nitel aşama, nicel verinin içindeki ilişkileri ve yö-
nelimleri açıklamak üzere “açımlayıcı desen” olarak 
kullanılmıştır (Creswell ve Clark, 2014). 

Araştırma soruları şunlardır:

1. B.B.K. egzersiz davranış değişim basamaklarının 
(E.D.D.B.)  hangi aşamasındadır?

2. E.D.D.B.’nın eğilim öncesi, eğilim, hazırlık, ha-
reket ve devamlılık basamaklarındaki bireylerin 
fiziksel aktiviteye yönelik algıladıkları engeller, 
faydalar ve motivasyon unsurları nelerdir?  

3. E.D.D.B.’nın farklı basamaklarına yönelik algıla-
nan engel, fayda ve motivasyon unsurlarını kap-

sayacak hedef kitle haritasına göre fiziksel akti-
vite içerikli bir sosyal pazarlama programı için 
neler önerilebilir?

Ana kütle Bolu İl merkezinde yaşayan 174.687’lik 
toplam nüfusun 20.700’ünü (TÜİK, 2013b)  oluşturan 
1943-1960 doğumlu B.B.K. (Oh ve Reeves, 2014)’dır. 
Örneklem formülüne göre (Baş, 2001) örneklem 377 
kişidir. E.D.D.B.’nın belirlenmesinde orijinali Marcus 
vd. (2003)’ne ait, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalış-
ması Cengiz vd. (2010) tarafından yapılan “Egzersiz 
Davranış Değişim Basamakları Ölçeği” (E.D.D.B.Ö.) 
kullanılmıştır. E.D.D.B.Ö.’nün betimsel istatistik ana-
lizleri SPSS 16.0 ile yapılmıştır. 

Bu aşamadan sonra E.D.D.B.Ö. ile belirlenen fark-
lı basamaklardaki her bir hedef kitle grubu ile odak 
grup görüşmeleri yapılacaktır. Bu odak gruplar 8-10 
kişiden oluşacak ve fiziksel aktiviteye yönelik algı-
ladıkları engeller, faydalar ve motivasyon unsurları 
belirlenecektir. Odak grup görüşmelerinde bir mo-
deratör ve iki yardımcı yer alarak katılımcıların izni 
ile ses kaydı yapılacaktır. Veriler MAXQDA 11 nitel 
veri analizi programı ile analiz edilerek haritalandı-
rılacaktır.

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği için yöntem çe-
şitlemesine gidilerek (Tobin ve Begley, 2004, Briller 
vd., 2008; Bekhet ve Zauszniewski, 2012)  veriler an-
ket ve odak grup görüşmesi ile toplanmıştır.  Araştır-
ma için Abant İzzet Baysal Üniversitesi İnsan Araş-
tırmaları Etik Kurulu Başkanlığı’ndan izin alınmıştır.  

Bulgular ve Tartışma
1943-1960 yılları arasında doğan B.B.K.’nın fiziksel 
aktivite davranışının hangi aşamasında olduğunu 
belirlemek üzere dağıtılan 470 adet E.D.D.B.Ö.’nün 

E.D.D.B. Frekans Yüzde 

Eğilim Öncesi 156 %39,7 

Eğilim 54 %13,7 

Hazırlık 45 %11,5 

Hareket 26 %6,6 

Devamlılık 112 %28,5 

Toplam  393 % 100 

 

Tablo 1. Katılımcıların Yer Aldığı Egzersiz Davranış Değişim Basamakları
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393’ü değerlendirilerek analiz yapılmıştır. Araştırma-
da yaş ortalaması 62,03’den oluşan B.B.K.’nın yüzde 
53,4’ü kadın, yüzde 46,6’sı erkek olup, yüzde 50,9’u 
2001 ve üzeri kazanca sahiptir. Eğitim durumuna 
göre B.B.K.’ın yüzde 29,5’i ilkokul, yüzde 26, 2’si lisans 
ve yüzde 25,7’si lise mezunudur. 

Bulgular katılımcıların egzersiz davranış değişim ba-
samaklarına göre iki farklı uç olan,         yüzde 39,7 
ile eğilim öncesi ve yüzde 28,5 ile devamlılık aşama-
sında olduğunu göstermektedir (Tablo 1). E.D.D.B.’ye 
göre katılımcıların yüzde 28,5 oranında “devamlılık” 
aşamasında yoğunlaşması fiziksel olarak aktif yaşam 
sürdüklerini göstermektedir. Bu sonuç, B.B.K.’nın 
yaşlandığında mevcut yaşam tarzını devam ettirebil-
mek için daha sağlıklı olmada davranış değişimini 
kolay gerçekleştirebildikleri yönündeki bulgu (Quine 
ve Carter, 2006) ile benzerlik göstermektedir. Bu kap-
samda hedef kitleye uygun sosyal pazarlama progra-
mının geliştirilebilmesi için bundan sonraki aşamada 
odak grup görüşmeleri yapılarak eğilim öncesi ve eği-
lim aşamasında olanlarının fiziksel aktiviteye yönelik 
algıladıkları engeller (neden fiziksel aktiviteye katıl-
madıkları vb.) ve faydalar (fiziksel aktivitenin sağla-
dığı faydalar vb.), hareket ve devamlılık aşamasında 
olanların ise fiziksel aktiviteye yönelik motivasyonla-
rına (neden fiziksel aktiviteye katıldıkları vb.) ilişkin 
sorular sorularak bulgular elde edilecektir. Çalışma 
sonucunda bulgulara dayalı olarak hedef kitle hari-
tası çıkarılarak, eğilim öncesi ve eğilim aşamasında-

kilerin fiziksel aktiviteye ilişkin algıladıkları faydalar, 
hareket ve devamlılık aşamasında olanları motive 
eden unsurlar ile rakip davranışlara yönelik stratejiler 
önerilecektir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sonuçlar hedef kitlenin “Eğilim öncesi, eğilim, ha-
zırlık, hareket ve devamlılık basamakları” olarak 
bölümlendiği ancak eğilim öncesi” ve “devamlılık” 
aşamasındaki bölümlerinde yoğunlaşma olduğunu 
göstermektedir.  Yapılacak görüşmelerle eğilim ön-
cesi ve eğilim aşamasındakilerin, fiziksel aktivite için 
engellerinin yaş, zaman, sağlık durumu ve mekân 
yetersizliği vb. olacağı beklenmektedir. Araştırma, 
sosyal pazarlamada hedef kitlenin fiziksel aktiviteye 
katılım yönünde hedef kitle bölümlemesi yapan ilk 
haritalama çalışmasıdır. Çalışmanın, rakip davra-
nışlara yönelik strateji geliştirmede, hedef kitlenin 
seçimi ve tanınmasının önemine vurgu yaparak, ge-
lecekte pazarlama profesyonellerinin sağlık ve rekre-
asyona yönelik yatırım alanlarını doğru belirlemede 
ve uygulama yönlü doğru stratejiler geliştirmede yol 
göstereceği düşünülmektedir. 

Araştırmanın kısıtları; sadece Bolu ilinde ve kış dö-
neminde gerçekleşmesidir. Örnek çalışma niteliğinde 
ilk kez yapılacak haritalamanın, farklı mevsimlerde 
ve illerde tekrarlanması önerilmektedir.
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Özet
Pazarlama araştırmaları literatürü ölçek orta noktala-
rının bitaraf cevaplayıcılar kadar bihaber cevaplayıcı-
lar tarafından da kullanılabileceğini 1940’lı yıllardan 
bu yana tartışmaktadır. Yapılan deneysel araştırma-
ların neredeyse tamamında orta noktanın bitaraflıkla 
bihaberliği kapsadığı ortaya çıkarılmıştır. Ülkemizde 
bu konuda eğilen bir çalışma bulunmaması nedeniyle 
farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu çalışma; PAÜ 
İİBF öğrencilerine uygulanan bir anketten istifade 
etmektedir. Araştırmanın bulguları, başka ülkelerde 
yıllar önce gerçekleştirilen çalışmalarla büyük ben-
zerlikler göstermiş, zorlanmış ölçeklerde orta nokta-
nın çoğunlukla yanlış anlaşıldığını ortaya çıkarmıştır. 
Buna bağlı olarak bu çalışma araştırmacıların oldukça 
geçerli gerekçeleri olmadığında, zorlanmamış ölçekler 
kullanmasının uygunluğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Zorlanmış Ölçek, Zorlanmamış 
Ölçek, Bitaraf Cevap, Bihaber Cevap

Abstract
Marketing research literature has discussed the issue 
that scale midpoint may be used indifferent responses 
as well as uninformed responses since 1940s. Almost all 
experimental studies recover that scale midpoint con-
sist of indifferent and uninformed responses. Since no 
study conducted in Turkey according to our literature 

survey, in this study that main aim of it is building such 
awareness, it is used the data that were collected from a 
sample consisted of students from Department of Busi-
ness at Pamukkale University. Expectation questionary 
that has Servqual scale in it was applied to the students 
in sample trying to measure service quality. Findings 
are almost identical with those researches conducted 
earlier in different nations and show that mid-point 
in forced scale is generally misunderstanded. Thus fin-
dings simply suggest that unless researchers don’t have 
solid reasons, nonforced scales are better for more valid 
responses.

Keywords: Forced Scales, Non-Forced Scales, 
Uninformed Responses, Indifferent Responses

Giriş
Anket formlarında cevaplayıcıya “fikrim yok”, “bilmi-
yorum”, “uygun değil” şeklinde bir ilave seçenek sun-
mayan ölçeklere “zorlanmış ölçek” (forced scale), ak-
sine böyle bir seçenek sunan ölçeklere “zorlanmamış 
ölçek” (nonforced scale) adı verilmektedir (Hughes, 
1969; Malhotra & Birks, 2006: 353). 

Dünya genelinde, 1960’lardan bu yana, pazarlama 
alanında zorlanmış ve zorlanmamış ölçeklerle ilgi 
birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen, Türkçe 
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Orta Nokta Bitaraf Cevap mıdır? Bihaber Cevap mıdır?

(Ebsco, Ulakbim-DergiPark, GoogleScholar verita-
banlarında) herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
Bu bulgu bizde Türkiye’de konunun sadece pazarlama 
akademisyenleri arasında değil tüm sosyal bilimler 
alanında yeterince irdelenmediğine dair bir kanaat 
oluşturmuştur. Sosyal bilimler alanında konuya iliş-
kin bir farkındalık oluşturmak açısından bu çalışma, 
önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. 

Zorlanmış ve zorlanmamış ölçekleri incelemek için 
yapılan ilk çalışma Sam Gill’e ait olup, bu araştırma 
sonuçları 1947 yılında Tide dergisinde yayınlanmış-
tır. Bu araştırmanın sonuçlarına göre cevaplayıcılar, 
hiç bilmedikleri konular hakkında görüş bildirmek-
ten kaçınmamışlardır. Zira Gill çalışmasında sonra-
dan “metallic metals act” olarak ün kazanan farazi 
bir anlaşmayı sormuştur. Anılan bu çalışmadan et-
kilenerek farazi nesneler veya olaylar hakkında çok 
sayıda anket uygulanmıştır. Diğer yandan, Hawkins 
ve Coney (1981), o dönemlerde bireylerin niçin bi-
haber cevaplar verdiklerini sorgulayan hiçbir ampirik 
ve teorik araştırma yapılmadığını öne sürmüşlerdir. 
Daha sonraki yıllarda Graef (1999), farazi milliyetler 
(Wallonianlar), aslında var olmayan yerlere ilişkin 
yön tarifleri, farazi politikacılar ve farazi antlaşmalara 
ait düzenlenen anketler için cevaplar alındığını ifade 
etmektedir. Bu araştırmaların her birinde sorgulanan 
konular farazi olduğundan bunlara verilen cevaplar 
bihaber (uninformed) cevaplalardır. Zira araştırmada 
sorgulanan olaylar gerçekte olmadığı halde, cevapla-
yıcılar kendilerini zorunlu hissederek o olay hakkın-
da bir cevap vermişlerdir (Graef, 1999). 

Farazi olguları sorgulama akımına ayak uyduran 
Hawkins ve Coney (1981), “National Bureau of Con-
sumer Complaints-NBCC” (Tüketici Şikayetleri Ulu-
sal Bürosu) adını verdikleri kendi gerçek olmayan bir 
kurum hakkında anket uygulamışlardır. Araştırmacı-
lar bu çalışmada bihaber cevaplamanın, anketteki ce-
vaplama oranını arttırmak üzere kullanılan değişken-
lerden kaynaklandığını varsaymışlardır. Yani cevap-
layıcının ankete cevap vermesini sağlayacak güdüler, 
aynı zamanda cevaplayıcıyı bihaber olduğu konular-
daki sorulara cevap vermeye yöneltmektedir. Bu var-
sayım doğrultusunda örneğin anketörün varlığının 
sosyal baskı oluşturacağı varsayılarak postayla anket 
yöntemi kullanılarak araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Ölçeğe “bilmiyorum” seçeneğinin eklenmesi farazi 
kurum olan NBCC için bihaber cevaplama oranını 
azaltmıştır. Bu araştırma, bilmiyorum seçeneğinin 
eklenmesinin cevaplayıcıların bilgisi olan konulara 

ilişkin sorular için cevaplama oranında bir düşüşe ne-
den olmadan, bihaber cevaplama oranını azalttığını 
ortaya koymuştur (Hawkins ve Coney, 1981). 

Zorlanmış ölçek kullanıldığında sorgulanan nesne 
veya konunun farkında olmayan, bihaber cevaplayı-
cıların da aslında farksızlık noktası olan ölçek orta 
noktasını işaretlediklerini tespit etmiştir. Teorik ola-
rak beklenen konudan bihaber cevaplayıcının cevap 
vermemesidir; ancak boş bırakmak yerine orta nok-
tayı işaretlenmektedir. Gerçekte orta nokta, bihaber 
cevaplayıcıların değil bitaraf cevaplayıcıların işaretle-
mesi gereken noktadır. (Hughes, 1969)

Bu nedenle orta noktanın iki olası anlamı vardır. Bi-
rincisi cevaplayıcı konu hakkında bilgilidir ve tutumu 
bitaraftır. İkincisi cevaplayıcı konudan bihaberdir ve 
bu noktayı olumlu veya olumsuz herhangi bir görüş 
belirtmemek için kullanmıştır. Graef (1999)’e göre 
orta nokta olarak verilen cevaplar bihaber cevaptır.

İnsanların tamamen farazi olaylar hakkında görüş 
bildiriyor olmaları, hiçbir şey bilmedikleri gerçek 
olaylar ve nesneler hakkında da bir fikir üretebilecek-
lerinin göstergesidir. Bu nedenle özellikle zorlanmış 
ölçeklerde bihaber cevaplayıcıların, bitaraflık nokta-
sını işaretleyerek verdikleri cevaplardan elde edilen 
bilgiye dayalı olarak alınacak kararların anlamsız 
bulgulara dayanacağı açıktır. Dahası, cevaplama ora-
nını arttırmak, cevaplamama hatasını azaltma gayret-
leri aslında bihaber cevaplama hatasını arttıracaktır 
(Graef, 1999).

Zorlanmış ölçek kullanımını savunanların öne sür-
düğü görüşler şöyle özetlenebilir (1) Bilmiyorum 
seçeneğinin sunulması, cevaplayıcılara kaçmak için 
fırsat vererek daha fazla oranda “bihaber” cevaplar 
türetir. (2) Cevaplayıcıları konu hakkında düşünüp 
bir şeyler ifade etmeye zorlar (3) Cevaplama oranı 
artacağı için araştırmacılar az sayıda alınan cevaplar 
üzerine bina edilmiş çıkarımlar yapmaya zorlanmaz 
(Graef, 1999). Bu bilgilerden de yola çıkarak, tahmin 
edileceği üzere, çoğu pazarlama araştırması kitabı, bi-
haber cevaplama hatasından daha çok cevaplamama 
hatasını vurgulamaktadır (Hawkins ve Coney, 1981). 

Zorlanmamış ölçek kullanımını savunanlar ise; (1) 
Kullandıkları cevaplar daha doğru ve geçerli bir da-
ğılıma sahiptir. (2) Cevaplayıcıların bilmedikleri 
üzerine yargıda bulunması, bilmediği halde anlamsız 
tahminlerden hareketle cevaplamasından daha iyidir. 
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Bilmediği konuda cevap vermeye zorlanan cevap-
layıcı muhtemelen anketin bütününde aynı şekilde 
davranacaktır (3) Cevaplayıcının bilmediği konuda 
cevap vermeye zorlanması, bihaber cevaplama hata-
sına neden olacaktır şeklinde savunma yapmaktadır 
(Graef, 1999). 

Likert türü tutum ölçeklerinde bitaraf nokta teknik 
olarak “ne katılıyorum, ne katılmıyorum” şeklinde 
ifade edilmelidir. Ancak karşılaşılan bazı çalışma-
larda orta noktanın “fikrim yok” veya “bilmiyorum” 
anlamına yönlendiren ve hatta bu hatalı yaklaşımla 
analizlerin yapıldığı araştırmalar da bulunmaktadır. 
Oysa ki “Ne katılıyorum, ne katılmıyorum” şeklinde 
ifade edilen bir orta nokta bitaraflık belirtirken, “bil-
miyorum”, “fikrim yok” vb. şekilde ifade edilen bir 
nokta bihaber olmayı ifade etmektedir (Bardakcı vd., 
2010:101). 

Bishop vd. (1986) “bilmiyorum” seçeneğinin eklenip 
eklenmemesinin sonuçlar üzerinde önemli bir etki 
oluşturduğunu tespit etmişledir. “Bilmiyorum”, “fik-
rim yok” vb. şeklinde bir seçenek sunulmadığında 
cevaplayıcılar bilmedikleri/farazi konular hakkında 
görüş bildirme eğilimindedir. Bu görüş bildirme eği-
limi soruların soruluş tarzının veya anketörün oluş-
turduğu baskıya bağlanmıştır. 

Farazi konular için bihaber cevaplama hatası orta-
ya çıkaran çok sayıda çalışma vardır (örn Churchill, 
1999: 336-338). Fakat konu tüketicinin markaya karşı 
tutumu olunca mevzu farklılaşır. Çünkü sorgulanan 
ürün her zaman gerçektir. Sorgulanan nesne farazi 
olmadığından, alınan cevap bihaber olmayabilir. Bu 
problem tek sayıda cevap alternatifi (örn 1-7) kulla-
nıldığında çok daha barizdir. Orta nokta bitaraflık 
kadar bihaberlik ifade etmek üzere de kullanılabilir. 
Dahası ürün hakkında bilgisi ve görüşü olmayan ce-
vaplayıcılar ve tutumu ortada (farksızlık ne pozitif ne 
de negatif) olanlar, ölçeğin orta noktasını işaretler. 
Bu bihaber cevaplar merkezi eğilim ölçülerinin ge-
çerliliğini ve cevapların dağılımının yayılımını azal-
tır. Bitaraf noktanın çok sayıda cevaplayıcı tarafından 
işaretlenmiş olması standart sapmayı küçültürken or-
talamayı da bu noktaya doğru iter (Graef, 1999).

Farazi konularla ilgi değil de gerçek konularla ilgili 
sorular sorulduğunda cevapların bihaber mi yoksa 
bitaraf mı olduğunu anlamak oldukça zordur. Örne-
ğin, tüketicilerin oldukça aşina oldukları McDonald’s 
gibi markalara karşı tutum ölçülürken bihaber ce-

vaplama hatasının yüksek olması beklenemez. Ancak 
tüketicilerin aşinalık derecelerinin farklılık gösterdiği 
markalar veya bunlara karşı tutumlar ölçülürken bi-
haber cevaplama hatası artacaktır. Müşteriler bilme-
dikleri konularda da cevap vermeye oldukça meyilli 
olduğundan araştırmada cevaplayıcının bilgi düzeyi-
nin veya aşinalığının bir filtre soru ile ölçülme uygun 
olacaktır (Graeff, 2003). 

Benzer olarak Bishop vd. (1986) da insanları bilgile-
ri olmayan konularda görüş bildirmeye zorlamanın 
uygun olmayacağını öne sürmektedir. Bu durumda, 
eğer cevaplayıcının kendini zorunlu hissederek biha-
ber cevaplama tarzı sergileyip sergilemediğinin öğ-
renilmesi gerekiyorsa cevabını bilemeyeceği belirgin 
bir soru sorularak değerlendirme yapılabilir.

Eğer cevaplayıcıların önemli bir kısmı bihaber ise 
zorlanmış ölçeğin orta noktası en fazla işaretlenen 
cevap olacaktır. Bu durum iki hataya neden olur: (1) 
Gerçekte olduğunda daha fazla cevaplayıcı bir fikre 
sahipmiş gibi görünür; (2) Ortalama ve standart sap-
mada kaymalar meydana gelir (Friedman ve Amoo, 
1999). Yine Graef (1999)’in araştırmasına göre zor-
lanmış ölçeğin orta noktası bihaber cevaplayıcıların 
en çok işaretlediği seçenektir. Ancak bihaber cevapla-
ma hatasının sadece orta nokta ile sınırlı olmadığını; 
aslında bihaber olduğu halde uç noktaları işaretleyen 
cevaplayıcıların da olabileceğini unutmamak gerekir 
(Graef, 1999). 

O halde zorlanmış ölçek kullanılacaksa çift sayılı ce-
vap alternatifi mi kullanılmalıdır? Acaba çift sayıda 
cevap alternatifi kullanılıp, orta nokta sunulmazsa; 
cevaplayıcılar boş bırakma eylemini gerçekleştirir 
mi? Spagna (1984) yaptığı çalışmada 5’li Likert öl-
çeği ile 6’lı Likert ölçeğe aynı dönemde aynı sorular-
la cevap almış ve farkın sadece orta noktada ortaya 
çıktığını tespit etmiştir. Zorlanmış ölçekte cevapların 
%20’si orta noktadadır. Ancak, Hughes’in (1969) bul-
gularına göre çift sayılı cevap alternatifi de problemi 
çözülememiş, cevaplayıcılar ölçülen tutum veya nes-
nenin farkında olmadığı zamanlarda dahi seçenekler-
den birisini işaretleme yolunu tercih ettiklerini tespit 
etmiştir. Bu bulgu, Hawkings ve Coney’in (1981) 
konuyla ilgili bilgisi olmayan cevaplayıcılar, cevapla-
mama hatasını azaltmak için anlamsız cevaplar ver-
meleri yönünde baskı altına alınıyor olabilir yorumu 
ile tutarlıdır. 
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Orta Nokta Bitaraf Cevap mıdır? Bihaber Cevap mıdır?

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın birincil amacı, 7 cevap alternatifli sayılı 
bir ölçekte orta noktanın işaretlenme nedenini tespit 
etmektir. Orta nokta, teoride yer aldığı gibi “ne ka-
tılıyorum ne katılmıyorum” görüşünü belirtmek için 
ifade edilen bitaraf cevap mıdır? Aksine, cevaplayıcı-
nın bilgi sahibi olmadığı ölçek maddelerinde işaretle-
diği bihaber cevap mıdır? Bu iki soruya bağlı olarak 
türetilen bir araştırma sorusu ise, Ölçekte “fikrim 
yok”, “bilmiyorum” gibi ek bir seçeneğe yer verilmeli 
midir? Şeklinde oluşturulmuştur.

Araştırmada Servqual ölçeğinin beklenti anketinden 
yararlanılmıştır. Araştırmanın kitlesini Pamukka-
le Üniversitesi İİBF İşletme bölümünde en az iki yıl 
eğitim görmüş öğrencileri oluşturmaktadır (üçüncü 
ve dördüncü sınıflar). Havayolu taşımacılığı ile ilgili 7 
(zorlanmış ölçek) ve 7+0 (zorlanmamış ölçek) cevap 
alternatifli farklı iki anket formu öğrencilere dağıtıl-
mıştır. Ankete cevaplayıcı olarak katılan daha önce 
hava yolu ile hiç seyahat etmemiş olan öğrencilerin 
doldurmuş oldukları anketler arasından 78’i (39 ade-
di zorlanmış, kalan diğer yarısı zorlanmamış ölçek) 
rastlantısal olarak seçilmiştir. 

Bu iki ölçek kullanılarak elde edilen cevapların dağı-
lımı arasında farklılık olup olmadığını test edebilmek 
için parametrik ve parametrik olmayan yöntemler 
kullanılmıştır. Bilindiği üzere parametrik yöntemler-

de iki tane temel varsayım söz konusudur: Normal 
dağılım ve varyansların homojenliği. Parametrik ol-
mayan yöntemlerde ise herhangi bir olasılık dağılımı 
varsayımı söz konusu değildir. Parametrik yöntemler 
teorik ve uygulamalı olarak parametrik olmayanlara 
göre daha güçlü yöntemlerdir (Snedecor ve Cochran, 
1989).

Bulgular
İlk olarak iki ölçek türü kullanılarak elde edilen ce-
vapların dağılımlarındaki farklılıkların rastgele ola-
rak oluşup oluşmadığını ya da kullanılan ölçeklerin 
farklılığından kaynaklanıp kaynaklanmadığını test 
etmek için aşağıdaki hipotez belirlenmiştir: 

H0: İki ölçek türü kullanılarak elde edilen cevapla-
rın dağılımları arasında farklılık yoktur.

HA: İki ölçek türü kullanılarak elde edilen cevapla-
rın dağılımları arasında farklılık vardır.

Bu hipotezi test edebilmek için, her bir ölçekte 39 
cevaplayıcının verdiği cevaplar bir araya getirilerek 
aşağıdaki dağılımlar elde edilmiştir (Tablo 1). Her 
bir grupta 39 cevaplayıcı vardır ve ölçeklerde madde 
sayısı 22’dir. Dolayısıyla her iki ölçekte toplamda 858 
cevap söz konusudur. 

Tablo 1. Cevapların Toplam Dağılımı

Ölçek 1 2 3 4 5 6 7 0 Toplam 

Zorlanmış (7'li) 44 25 42 303 112 96 236   858 

Zorlanmamış (7+0'lı) 58 5 25 125 31 38 203 373 858 

 

Ki-kare testi sonucuna (p-değeri=0,000) göre yu-
karıdaki H0 yokluk hipotez testi reddedilmiştir. İki 
ölçek kullanımı sonucunda elde edilen cevapların 
dağılımı istatistiksel olarak farklıdır ve bu farklılığın 
nedeninin kullanılan ölçek türünden olduğu söyle-
nebilir. Tablo 1 dikkatli incelendiğinde Zorlanmış 
ölçekteki orta noktada (4) toplanmış cevapların Zor-
lanmamış ölçekte orta noktanın her iki yanına doğru 
kaydığı tespiti yapılabilir. Toplamda konu hakkında 
fikri olmayan ya da cevap vermek istemeyen oranı 

373/858=0,435 (%43,5)’dır. Bu oranın önemsenme-
yecek bir oran olduğu açıktır. 

Yukarıdaki tespit doğrultusunda, her bir madde için 
aşağıdaki hipotez kurulmuştur:

H0: İki ölçek türünde ilgili madde için elde edilen 
cevapların dağılımları arasında farklılık yoktur.

HB: İki ölçek türünde ilgili madde için elde edilen 
cevapların dağılımları arasında farklılık vardır.  
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Her bir madde için kurulan yukarıdaki hipotez ki-
kare analizi kullanılarak test edilmiş ve 22 maddenin 
3 tanesinde verilen cevapların dağılımları arasında-
ki farklılık 0,05 anlamlılık düzeyinde ve bir tanesin-
de ise 0,10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (bakınız Tablo 2’de 14. sütun). 

Bu testler sonucunda bulunan farklılığın nedeni bu 
çalışmada iddia edildiği ve Tablo 1’de de görüldüğü 
gibi zorlanmış ölçekteki orta noktadaki yığılmanın 
nedeni, konudan bihaber olmaktan ya da cevaplayı-
cının umursamazlığından kaynaklandığı öne sürüle-
bilir.

Tablo 2’de ayrıca her bir madde ve her bir ölçek için 
aritmetik ortalama ve standart sapmalar verilmiştir. 
Zorlanmamış ölçekte sıfır (fikrim yok) işaretleyenler 
örneklemden çıkarılarak aritmetik ortalama ve stan-
dart sapmalar hesaplanmıştır. Zorlanmış ölçekte ce-
vapların ortalamasının ( 7X ), orta nokta (4) etrafında 
olması beklenirken zorlanmamış ölçekte cevapların 
ortalamasının ( 07+X ) orta noktadan daha uzak yerde 
yer alması beklenmektedir. Bu iki ortalama arasında-
ki fark  ( 7X - 07+X ), Tablo 2’de sütun 10’da verilmiştir. 
Bu sütundaki değerler incelendiğinde ortalamalar 
arasındaki farkın 22 maddenin 6 tanesinde pozitif 
(pozitif sapma), 11 tanesinde negatif (negatif sapma) 
ve geri kalan 5 tanesinde aşağı yukarı sıfır (sapmasız) 
olduğu gözlenmektedir. Bu durumda her iki ölçek 
kullanılarak elde edilen cevaplar arasında bir farklı-
lık olduğu söylenebilir. Sapmanın yönü ölçeğin orta 
noktasına göre sapmasız bir maddenin konumuna 
bağlıdır. Zorlanmış ölçekte sapmasız bir madde orta 
noktanın altında değer aldığında pozitif bir sapma, 
orta noktanın üstünde değer aldığında negatif bir 
sapma söz konusu olacaktır. Zorlanmış ölçekte elde 
edilen ortalamalar incelendiğinde 22 madde ortala-
masından 21’inde negatif sapma ve 1 tanesinde po-
zitif sapma olduğu gözlenmektedir. Zorlanmamış 
ölçekte elde edilen ortalamalar incelendiğinde de 
benzer durum söz konusudur.

Zorlanmış ve zorlanmamış ölçeklerden elde edilen 
cevapların ortalamaları arasındaki farkların istatis-
tiksel olarak önemli olup olmadığı parametrik bir test 

olan t-testi ile test edilmiş ve test sonucu elde edilen 
p-değerleri 12. sütunda verilmiştir. Bu sütun ince-
lendiğinde hiçbir madde için ortalamalar arasındaki 
farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır. 
T-testini uygulayabilmek için verinin normal dağı-
lıma sahip olup olmadığı kontrol edilmiş ve hiçbir 
madde için elde edilen veride normallik varsayımı-
nın sağlanmadığı gözlenmiştir. Ayrıca her bir madde 
için varyansların homojenliği testi yapılmış ve sonuç-
lar Tablo 2’de 11. sütunda verilmiştir. 22 maddenin 
8 tanesinde iki ölçek varyansının farklı olduğu tespit 
edilmiştir. Varsayımlar sağlanmadığı için parametrik 
olmayan test olan Mann-Whitney-U testi ayrıca ya-
pılmış ve sonuçlar Tablo 2’de 13. sütunda verilmiştir. 
Bu test sonucuna göre 22 maddenin sadece 1 tanesin-
de iki ortalama arasındaki farklılık istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur. 

Varyansların homojenliği test sonuçlarına göre 22 
maddenin 8 tanesinde varyansların eşit olmadığı 
tespit edilmiştir. Zorlanmış ölçek, araştırma konusu 
ile ilgisiz ya da duyarsız cevaplayıcılar nedeniyle ce-
vapların orta noktada toplanmasına neden olmuştur. 
Buna bağlı olarak, zorlanmamış ölçekte elde edilen 
cevapların varyanslarının zorlanmış ölçekte elde edi-
len cevapların varyanslarına göre daha büyük olması 
beklenen bir durumdur ve Tablo 2’de görülebileceği 
gibi beklentimiz gerçekleşmiştir. 

Değerlendirilmesi gereken bir diğer konu ise orta 
nokta cevaplama tarzıdır (ONC). Bir cevaplayıcının 
ONC değeri, o cevaplayıcının orta nokta cevabı-
nın, tüm cevaplarına oranı ile hesaplanır (Bardakcı, 
vd., 2010). Tablo 3’den görüleceği üzere, zorlanmış 
ölçekte orta noktanın cevaplama tarzının (ONC7) 
ortalaması 0,3531 iken, zorlanmamış ölçekte orta 
noktanın cevaplama tarzının (ONC7+0) ortalaması 
0,1914’dür. Yani ONC7 düzeyi %35,31 iken, ONC7+0 
düzeyi %19,14’dür. Ayrıca zorlanmış ölçek (ONC7) 
ile zorlanmamış ölçeği (ONC7+0) kullanan grupların 
orta nokta cevaplama tarzı varyanslarının eşit olduğu 
(p=0,208) ve ortalamalarının istatistiki anlamda bir-
birinden farklı olduğu (p=0.003) tespit edilmiştir.



163

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Tartışma ve Sonuç
Adı üstünde: “zorlanmış ölçek” cevaplayıcıyı zorla bir 
cevap vermeye yönlendiren ölçektir. Bu araştırmay-
la, ölçek maddesindeki cevap alternatiflerine “fikrim 
yok” gibi ek seçenek koymamanın, bir başka ifade 
ile zorlanmış ölçeğin, ne gibi sonuçlar doğurabile-
ceğinin vurgulanması hedeflenmiştir. Aslında Graef, 
1999 yılındaki bir çalışmasında “fikrim yok” gibi ek 
seçeneklerin anketlerde kullanılıp kullanılması mese-
lesinin genişçe tartışmıştır. Tartışmanın merkezinde 
bir tarafta anketlerden elde edilecek bilginin yansız 
ve geçerli olması, diğer tarafta ise cevaplama oranını 
arttırmak vardır. Ancak o günden bugüne en az 15 
yıl geçmiş olmasına rağmen, Türkiye’deki pazarlama 
araştırmaları anketlerinde zorlanmamış ölçeğe rastla-
mak çok düşük ihtimaldir. Bu nedenle hala, konu ile 
ilgili özellikle Türkçe çalışmalara ihtiyaç vardır. Oku-
makta olduğunuz bu çalışmanın örnek büyüklüğü, 
bu tür araştırmalar için kabul edilebilir en alt düzey-
lerdedir. Uygulama sadece 7 ve 7+0 ölçek noktaları 
ile yapılmıştır, 4 ve 6 gibi çift sayılı ölçek noktalarının 
olmayışı bir diğer kısıttır. Gelecekte, bu iki kısıtı orta-
dan kaldıracak benzer araştırmaların yapılması tavsi-
ye edilmektedir.

Araştırma kapsamında ilk olarak, aynı örnek içerisin-
den, zorlanmış ve zorlanmamış şekilde ayırt edilen 
iki grubun cevapları karşılaştırılmıştır. Görülmüştür 
ki zorlanmış ölçek grubundaki 858 maddenin tama-
mı cevaplanırken, zorlanmamış ölçek grubundaki 
858 maddenin sadece 485’i cevaplanmıştır ve bu iki 
grubun vermiş olduğu cevapların dağılımları arasın-
da anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İşte bu bulgu, 
zorlanmış ölçeği kullanan cevaplayıcıların bihaber 
cevap verebileceği fikrini doğurmaktadır. Bu aşama-
dan sonra yeni bir soru akıllara gelmektedir: Zorlan-
mamış grubun, zorlanmış grubun cevaplarına göre 

hangi seçeneğinde düşüş olmuştur? Tahmin edilece-
ği üzere, literatürle de uyumlu olarak, zorlanmamış 
ölçeğin özellikle orta noktasının işaretlenmesinde 
azalma gözlenmiştir. Bir sonraki aşamada söz konusu 
düşüş bulgusu, orta nokta cevaplama tazı (ONC) ile 
de kanıtlanmıştır. Yani zorlanmış grubun orta nok-
ta cevaplama tarzı yüzdesi 35,31 iken, zorlanmamış 
grubun orta nokta cevaplama tarzı yüzdesi 19,14’dür. 
Ayrıca orta nokta cevaplama tarzına göre, zorlanmış 
grup ile zorlanmamış grubun arasında farklılık oldu-
ğu tespit edilmiştir. Yani iki grubun varyansları bir-
birleri ile eşit olduğu halde, “fikrim yok” seçeneği ko-
yulduğu için gruplar arasında farklılık ortaya çıktığı 
söylenebilir. Dolayısıyla, orta nokta olarak ifade edi-
len orta noktanın bihaber cevap olmadığı yönündeki 
görüş reddedilebilir. Yani orta nokta, bihaber cevap 
değil, bitaraf cevap olabilir. 

O halde Hughes (1969) ile Hawkins ve Coney 
(1981)’in tavsiyeleriyle de uyumlu olarak, pazarlama 
araştırmacılarının aksine dair güçlü kanıtları olmadı-
ğı sürece, zorlanmamış ölçeği araştırmalarında kul-
lanmaları önerilmektedir. 

Tüm bunların dışında, araştırma bulgularımızla pa-
ralel olarak, Hughes (1969)’in de ifade ettiği gibi; 
parametrik yöntemler kullanılıyorsa ve tutumlar 
aritmetik ortalama ile özetleniyorsa zorlanmış ölçek-
ler aritmetik ortalamayı ölçek orta noktasına doğru 
itecektir. Dolayısıyla, zorlanmış ölçekler ile elde di-
len verilerin varyanslarının, zorlanmamış ölçeklerle 
elde dilen verilerin varyanslarından daha küçük çık-
ması beklenmelidir. Çünkü, bu durumda zorlanmış 
ölçeklerde orta noktaya yığılma daha fazla olacaktır. 
Araştırmacıların bu durumu, hem zorlanmış hem de 
zorlanmamış ölçekli çalışmalarında dikkate almaları 
tavsiye edilebilir.

ONC 

Gruplar Ort. S.S. 

ONC7 0,3531 0,2678 

ONC7+0 0,1914 0,1860 
 

Varyansların Eşitliği 

Levene Testi 

Ortalamaların Eşitliği  

t-testi 

F p t df p 

(2-kyr.) 

Ortalamalar 

Farkı 

Eşitlik durumu 1,616 0,208 3,1 76 0,003 0,1617 

Eşit olmama durumu 
  

3,1 67,74 0,003 0,1617 

 

Tablo 3. Zorlanmış ve Zorlanmamış Ölçeklerin ONC  T-Testi Sonuçları
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Özet
Bu çalışmanın amacı pazarlama araştırmaları litera-
türünde kullanılmaması önerilmekle birlikte anket-
lerde sık bir şekilde kullanılan birden çok ifade içeren 
ölçek maddelerinin araştırma bulgularına etkisi olup 
olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmanın ilk kısmında, 
tez2.yok.gov.tr adresinden indirilen 455 adet tez incele-
nerek mevcut durum ortaya konulmuş, ikinci kısımda 
ise birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin çalışma 
bulgularına etkisini test etmek amacıyla 521 kişi üze-
rinde anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 
verilerin analizinde Paired Samples T-Test ve Indepen-
dent Samples T-Testten faydalanılmıştır. Çalışmanın 
bulguları araştırmacıların birbirinden bağımsız ifade-
lerin yer aldığı birden çok ifade içeren ölçek maddeleri 
kullanmamalarının faydalı olacağını, birbiriyle paralel 
veya birbirini tamamlayan ifadelerin yer aldığı birden 
çok ifade içeren ölçek maddeleri kullanmalarında ise 
bir sakınca olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Araştırmaları,  Anket 
Tasarımı, Birden Çok İfade İçeren Ölçek Maddeleri

Abstract
The aim of this study is to determine (although not re-
commended for use in marketing research literature) 
barrelled statement scale items   which are frequently 
used in surveys and to reveal whether the items impact 

on research findings. In the first part of the study; the 
current state had been revealed by examining downlo-
aded 455 dissertations from tez2.yok.gov.tr, after that 
in the second part; survey was conducted on 521 pe-
ople in order to test the impact of barrelled statement 
scale items on research findings. Paired Samples T-Test 
and Independent Samples T-Test were utilised in the 
analysis of gathering data. At the end of findings of the 
study demonstrate that it is going to better and to gain 
the benefits to researchers in circumstance of not using 
at independent expression in the barrelled statement 
scale items, on the other hand there is not objectionab-
le using of the complementary words and the parallel 
expressions with each other in the barrelled statement 
scale items.

Keywords: Marketing Researches, Questionnaire 
Design, Barrelled Statement Scale Items

Giriş
Pazarlama araştırmalarında diğer sosyal bilimlerde 
uygulanan birçok araştırmada olduğu gibi genel bir 
durum tespiti ve tanımlama yapmaya yönelik “ne”, 
“nerede”, “niçin”, “hangi miktarda” vb. sorulara cevap 
bulmak için uzun yıllar nicel araştırma yöntemleri 
kullanılmış (Hanson ve Grimmer, 2007) ve kullanıl-
maya devam edilmektedir. Pazarlama araştırmacıları 
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tarafından kullanılan bu yöntemler veri toplama, de-
ğerlendirme/analiz etme ve yorumlamayı kapsayan 
bir süreci kapsamaktadır. Dolayısıyla toplanan ve-
rinin kalitesi araştırmanın kalitesini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Bu bağlamda veri toplama aracının 
yapısal ve biçimsel özelliklerinin araştırmanın bulgu-
ları ve kalitesi üzerinde etkili faktörlerden biri olduğu 
söylenebilir (Zinkhan, 2006).

Yukarıda da ifade edildiği gibi nicel araştırmalar bir 
olgunun tanımlanması veya kısmen açıklanmasına 
yönelik verilerin toplanması, değerlendirilmesi/ana-
liz edilmesi ve yorumlanmasını kapsayan bir süreçte 
gerçekleştirilir. Bu noktada pazarlama araştırmacıla-
rının nicel araştırmalarda veri toplamak için en fazla 
kullanıldıkları yöntemlerden biri ankettir. Bu bağ-
lamda pazarlama araştırmaları ve araştırmacıları için 
anket tasarımının önemi bir kat daha artmaktadır 
(Torlak ve Altunışık, 2009).

Literatürde anket tasarımının bir bilim olmaktan çok 
bir sanat olduğuna ilişkin yaklaşıma rastlamak müm-
kündür (Churchill, 1991: 359, Kinnear ve Taylor, 
1996: 355, Aaker vd., 2007: 316, Nakip, 2006: 120). 
Bu noktadan hareketle anket tasarımında farklı bakış 
açılarının varlığı ve görecelilikten kaynaklanan bazı 
problemlerin olması kabul edilebilir bir durum ola-
rak düşünülebilir (Torlak ve Altunışık, 2009), ancak 
yine literatüre bakıldığında anket tasarımına ilişkin 
birtakım hatalardan bahsedilmiş, bu hataların araş-
tırmanın güvenilirliğine etki ettiği, dolayısıyla da bu 
hatalardan kaçınılması gerektiği ifade edilmiştir (Aa-
ker vd, 2007: 324, Kurtuluş, 2004: 212, Gegez, 2010: 
200, Nakip, 2006: 125, Malhotra, 2004: 281, Burns ve 
Bush, 2000: 345, Chisnall, 1986: 105, Zikmund, 1997: 
378, Kinnear ve Taylor, 1996: 355).

Anket tasarımında çok sık yapılan  (Zikmund, 1997: 
391) ve kaçınılması gereken hatalardan biri de bir-
den çok ifade içeren ölçek maddeleridir (Wisner ve 
Corney, 2001, Vıswanathan vd., 1996). Birden çok 
ifade içeren ölçek maddesi, birden fazla ifadenin “ve”, 
“veya” vb. şekilde tek bir cümlede birleştirilerek ce-
vaplayıcıya sunulmasıdır (Plumb ve Spyridakis, 1992, 
Churchill, 1991: 388, Zikmund, 1997: 391,).  “Su-
nulan hizmetin maliyetinden ve ulaşılabilirliğinden 
memnun musunuz?” şeklinde hazırlanmış bir soru 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerine örnek ola-
rak gösterilebilir (Aaker vd, 2007: 325).

Bu şekilde hazırlanmış ifadeler cevaplayıcılar açısın-
dan birtakım problemleri de beraberinde getirecektir. 

İlk olarak cevaplayıcının bu şekilde hazırlanmış ifa-
deleri anlaması güçleşebilir (Nolinske, 1995). Bassili 
ve Scott (1996) tarafından yapılan çalışmada birden 
çok ifade içeren ölçek maddelerinde yer alan alter-
natifler ayrı ifadeler halinde cevaplayıcıya sunulmuş 
ve bu ifadelerin her biri için cevaplayıcının ortalama 
cevaplama süresinin birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinden daha kısa olduğuna ilişkin bulgular 
ortaya konmuştur.

Birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin kulla-
nılması durumunda cevaplayıcı açısından ortaya 
çıkacak bir diğer problem cevaplayıcının ölçek mad-
desinde yer alan her alternatif için aynı yönde ve öl-
çüde tutuma sahip olmaması durumunda seçenek-
lerden birini tercih etmek zorunda kalacak olmasıdır 
(Churchill, 1991: 388). Cevaplayıcı bu durumda par-
çalı ifadelerden birine göre değerlendirme yapacak ve 
tercihini ona göre yapacaktır. Bu durum ise güvenilir 
sonuçların ortaya çıkmasını güçleştirecek ve araştır-
macının sonuçları yorumlanmasını zorlaştıracaktır 
(Zikmund, 1997: 391). 

Literatürde birden çok ifade içeren ölçek maddeleri-
nin kullanımından kaynaklanabilecek problemlerin 
çözümünde parçalı ifadede yer alan her bir alterna-
tifin ayrı birer ifade halinde cevaplayıcıya sunulması 
tavsiye edilmektedir (Churchill, 1991 : 388, Nolinske, 
1995, Bassili ve Scott, 1996, Kinnear ve Taylor, 1996: 
368, Burns ve Bush, 2000:355, Nakip, 2006: 127).

Araştırmanın Modeli
Araştırmanın nihai amacı, pazarlama araştırmaları 
literatüründe kullanılmaması önerilmekle birlikte 
(Wisner ve Corney, 2001, Vıswanathan vd., 1996), 
sıklıkla karşılaşılan bir probleme dikkat çekmektir. 
Bu doğrultuda çalışmanın araştırma kısmı 2 aşama-
dan oluşmaktadır. Birinci aşamada, belirli kısıtlar 
dâhilinde, Pazarlama ana bilim dalında hazırlanmış 
yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiş ve birden 
çok ifade içeren ölçek maddelerinin tez türü ve yıl-
lara göre miktarları ortaya konulmuştur. İkinci aşa-
mada ise birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin 
araştırma bulgularına etkisi olup olmadığını ortaya 
koymak için tanımlayıcı araştırma gerçekleştirilmiş-
tir. Tanımlayıcı araştırma kapsamında anket uygula-
ması gerçekleştirilmiş ve uygun istatistiki yöntemleri 
kullanılarak analiz yapılmış ve bulgular açıklanmıştır. 
Çalışmanın araştırma modeli Şekil 1’de gösterilmiştir.
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Keşifsel Araştırma: Mevcut Durum 
Değerlendirmesi
Çalışmanın keşifsel araştırma aşamasında, pazarlama 
araştırmalarında ölçek maddelerinde kullanılan “ve”, 
“veya” vb. şekillerde hazırlanmış ifadelerin ne derece 
uygun olduğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Bir başka ifadeyle bu tür çalışmaların düzeyi hak-
kında genel bilgiye sahip olunması amacı ile keşifsel 
araştırmanın yapılması uygun görülmüştür. 

Keşifsel araştırmanın kapsamı, Türkiye’de pazarlama 
alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleridir. 
Bu amaçla http://tez2.yok.gov.tr adresinde aşağıdaki 
kısıtlar kullanılarak 455 adet teze ulaşılmıştır. Dizin 
kısmında “pazarlama” anahtar sözcüğü yer almayan 
pazarlama çalışmaları kapsam dışında kaldığından, 
bu durum keşifsel araştırmanın kısıdıdır.

Arama Kısıtları
Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dizin: Pazarlama
İzin Durumu: İzinli
Dili: Türkçe

Araştırma kapsamına giren çalışmaların %73’si nicel, 
%24,6’sı nitel ve %2,4’ü ise diğer (uygulamasız, teori 
vb.) araştırma grubunda yer almaktadır. Nicel araş-
tırmaların %74,7’si yüksek lisans,  %25,3’ü doktora 
tezidir. Ayrıca araştırma kapsamına giren nicel çalış-
maların %96,4’ünde ankete yer verilmiş, %3,6’sında 
ise ankete yer verilmemiştir. Yapılan keşifsel araştır-
ma sonucunda anketin bulunduğu nicel çalışmaların 
%79,7’sinde “ve”/”veya” vb. ile oluşturulmuş birden 
çok ifade içeren ölçek maddelerinin kullanıldığı gö-

Şekil 1. Araştırma Modeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanımlayıcı 
Araştırma 

Anketlerde kullanılan birden 
çok ifade içeren ölçek 

maddelerinin araştırma 
bulgularına etkisini ortaya 

koyma 

Keşifsel Araştırma 

Birden çok ifade içeren ölçek 

maddelerinin araştırma 
bulgularına etkisinin olup 

olmadığını ortaya koyma. 

Birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinin kullanım 

miktarını ortaya koyma. 

Amaç 

Tablo 1. Tez Türlerine Göre Parçalı İfadeli Ölçek Maddelerinin Kullanımı
Tez Türü f % 

Yüksek Lisans 185 72,5 

Doktora 70 27,5 

TOPLAM 255 100 
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rülmüştür. Birden çok ifade içeren ölçek maddele-
rinin kullanıldığı nicel çalışmaların %72,5’i yüksek 
lisans, %27,5’i ise doktora tezidir. Tez türlerine göre 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin kullanı-
mına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Keşifsel araştırma sonucunda ortaya çıkan bir başka 
bilgi de yıl aralıklarına göre birden çok ifade içeren 
ölçek maddesi kullanım oranlarıdır. Birden çok ifade 

içeren ölçek maddeleri kullanımının yıllara göre da-
ğılımının gösterildiği Tablo 2’ye bakıldığında tezlerde 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin en fazla 
kullanıldığı yıl aralığının 2006-2010 olduğu görül-
mektedir.

Keşifsel araştırma kapsamında 1985 – 2013 yılları 
arasında hazırlanmış tezlerin 332 adedi nicel araş-
tırma olarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların 320 

Tablo 2. Yıllara Göre Parçalı İfadeli Ölçek Maddelerinin Kullanımı

Yıllar 

 

Birden Çok İfade 
İçeren Ölçek 
Maddelerinin 

Kullanıldığı Tez  

 

Sayısı 

Birden Çok İfade İçeren 
Ölçek Maddelerinin 

Kullanıldığı Tez Sayısı 
İçerisindeki Oranı (%) 

Nicel 

Araştırmanın 
Yapıldığı Tez 
Çalışmaları 
İçerisindeki 
Oranı (%) 

 

İncelenen Toplam 
Tez İçerisindeki 

Oranı (%) 

1985-1990 3 1,2 
0,90 

0,1 

1991-1995 7 2,7 
8,13 

1,54 

1996-2000 24 9,4 
7,23 

5,27 

2001-2005 24 9,4 
7,23 

5,27 

2006-2010 125 49,0 
37,65 

27,47 

2011 ve 

sonrası 
72 28,2 

21,69 
15,82 

TOPLAM 255 100 82,83 55,47 

 

adedinde ankete yer verilmiş ve bu anketlerde toplam 
1708 adet birden çok ifade içeren ölçek maddesi ol-
duğu görülmüştür. Bu doğrultuda nicel araştırma 
olarak hazırlanan tez başına düşen birden çok ifade 
içeren ölçek maddeli ifade sayısının () 5,14 ortaya 
çıkmaktadır.

Tanımlayıcı Araştırma: Parçalı İfadeli 
Ölçek Maddeleri
Konu, Amaç, Araştırma Sorusu ve Hipotez Geliş-
tirme
Her ne kadar literatürde birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinin kullanılmaması tavsiye edilse de yapı-
lan keşifsel araştırmanın sonuçlarına bakıldığında 
pazarlama alanında hazırlanmış tezlerde bu şekilde 
hazırlanmış ifadelerin sıklıkla kullanıldığı görülmek-
tedir. Gerçekleştirilen keşifsel araştırmanın ardından 

tasarlanan tanımlayıcı araştırmanın amacı, birden 
çok ifade içeren ölçek maddelerinin ayrı ifadeler ola-
rak cevaplayıcıya sunulması durumunda bulguların 
farklılık gösterip göstermeyeceğini ortaya koymaktır. 
Bu doğrultuda araştırma sorusu ve araştırmanın hi-
potezi şu şekilde oluşturulmuştur:

Araştırma Sorusu: Pazarlama araştırmalarında kul-
lanılan anketlerdeki birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinin ayrı birer ifade olarak cevaplayıcıya su-
nulması durumunda elde edilen bulgular değişiklik 
gösterecek midir?

Bu araştırma sorusuna cevap bulmak için çalışma-
mızda iki hipotez testine başvurulmuştur. Birincisi, 
“Ailemin veya arkadaşlarımın tavsiyeleri cep telefonu 
tercihimi etkiler.” şeklindeki bir ifade; “Ailemin tav-
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siyeleri cep telefonu tercihimi etkiler.” ve “Arkadaşla-
rımın tavsiyeleri cep telefonu tercihimi etkiler.” şek-
linde ayrıldığında, bu iki ifadenin kendi aralarındaki 
farklılık testidir. Yani;

H1: Birden çok ifade içeren ölçek maddesinin ay-
rıştırılarak sunulması durumunda, iki parça-
dan elde edilen veriler arasında fark vardır. 

İkincisi ise “Ailemin veya arkadaşlarımın tavsiyeleri 
cep telefonu tercihimi etkiler.” şeklindeki bir ifadenin 
“Ailemin tavsiyeleri cep telefonu tercihimi etkiler.” 
ifadesi ile aynı anlamı taşıyıp taşımadığı veya “Aile-
min veya arkadaşlarımın tavsiyeleri cep telefonu ter-
cihimi etkiler.” şeklindeki bir ifadenin “Arkadaşları-
mın tavsiyeleri cep telefonu tercihimi etkiler.” ifadesi 
ile aynı anlamı taşıyıp taşımadığının testidir. Yani;

H2: Birden çok ifade içeren ölçek maddesi ile o ifa-
de içerisindeki tek parça arasında fark vardır. 

Metodoloji
Tanımlayıcı araştırmada iki ayrı anket formu kulla-
nılmıştır (Bkz. Ek1 ve Ek2). Anket iki kısımdan oluş-
turulmuştur. Ek1’de verilmiş olan Anket Formu-1 
“ve”, “veya” ile birleştirilmiş 6 adet birden çok ifade 
içeren ölçek maddesinden oluşmakta, Ek2’ verilmiş 
olan Anket Formu-2 ise bu ifadelerin ayrıştırılması 
sonucu ortaya çıkan 11 adet ölçek maddesinden oluş-
maktadır. Birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin 
2 tanesinde “ucuz” ifadesi bulunduğundan, bu ifade 
ayrıştırılmış ölçek maddeleri içerisinde tekrar edil-
memiş, bu nedenle ikinci anketteki ölçek maddesi 
sayısı 12 yerine 11’de kalmıştır. Ölçek maddelerinin 
belirlenmesinde bir önceki bölümdeki keşifsel araş-
tırmadan faydalanılmıştır. Bu noktada incelenen tez-
lerde en fazla inceleme konusu olan ürünlerden biri 
olduğu anlaşılan cep telefonuna ilişkin ifadeler tercih 
edilmiştir.

Çalışmanın ana kütlesini Pamukkale Üniversitesi 
Bekilli MYO’da öğrenim gören öğrenciler oluştur-
maktadır. Çalışmada ana kütlenin tamamından veri 
elde edilmesi amaçlanmış ve katılımı en yüksek se-
viyede tutabilmek için final sınavları haftasında uy-
gulama gerçekleştirilmiştir. Birden çok ifade içeren 
ölçek maddelerinden oluşan anketten 254, ayrıştırıl-
mış ifadeli ölçek maddelerinden oluşan anketten 267 
olmak üzere toplamda 521 öğrenciden veri toplan-
mıştır. Pilot çalışma sırasında cevaplayıcıların birden 
çok ifade içeren ölçek maddelerine verdikleri cevabı 

kontrol ederek ayrıştırılmış ifadeli ölçek maddelerini 
cevapladığı gözlemlendiğinden anketin tamamının 
tek bir gruba uygulanması yerine iki farklı gruba uy-
gulanması uygun görülmüştür. Cevaplayıcıların de-
mografik özelliklerinin benzer olması da anketin iki 
farklı gruba uygulanmasının kabul edilebilir olduğu 
yargısını oluşturan bir diğer nedendir. İki grubun is-
tatistiksel anlamda homojenlik durumunu test etmek 
için her iki grupta yer alan ve kontrol maddesi olarak 
kabul edilen “ucuzluk” kullanılmıştır. Bu maddenin 
test sonuçlarına göre iki grubun varyanslarının eşit-
liği Levene istatistiği ile kabul edilmiştir (F=0,003; 
Sig=0,957).

Araştırmanın birinci hipotezini test etmek için eş-
leştirilmiş iki grup arasındaki farkların testi Paired 
Samples T-Test istatistiği, ikinci hipotezini test etmek 
için ise Independent Samples T-Test istatistiğinden 
faydalanılmıştır.

Hipotez Testleri
Araştırmanın her iki hipotezi de altı alt hipotezden 
meydana gelmektedir. Bu alt hipotezler aşağıdaki ko-
nulara göre belirlenmiştir:

1. Ucuz/Yeni: “Cep telefonunun ucuz ve yeni tekno-
lojiye sahip olması satın alma kararımı etkiler.”

2. TV/Gazete: “TV ve gazete gibi yayın organlarında 
yer alan reklamlar cep telefonu tercihimi etkiler.”

3. Aile/Arkadaş: “Ailemin veya arkadaşlarımın 
tavsiyeleri cep telefonu tercihimi etkiler.”

4. İmaj/Fayda: “Cep telefonunun marka imajının 
yüksek ve kullanımının kolay olması cep telefonu 
tercihimi etkiler.”

5. Menşe Ülke/Marka: “Cep telefonunun üretildiği 
ülke veya markasına ait menşei ülke bilgisi satın 
alma kararımı etkiler.”

6. Ucuz/Yaygın Kullanım: “Cep telefonunun ucuz-
luğu ve kullanımının yaygın olması cep telefonu 
tercihimi etkiler.”

Her iki parçanın ayrı ayrı ifade edilmesi durumunda 
aralarındaki farklılığın test edildiği birinci hipote-
zin alt hipotezlere göre tablosu aşağıda sunulmuştur 
(Tablo 3). Tabloda görüleceği üzere; TV/Gazete, İmaj/
Fayda, Menşe Ülke/Marka ve Ucuz/yaygın Kullanım 
parçalı ifadeleri, iki ayrı şekilde kullanıldığında yine 
birbirleri ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Araştırmanın ikinci hipotezine ait alt hipotezlerinin 
test sonuçları Tablo 4’te görülmektedir. Buna göre 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerinden Ucuz/
Yeni Teknoloji ve Aile/Arkadaş ifadelerine verilen ce-
vaplar ile Yeni Teknoloji ve Aile ifadelerine verilen ce-

vaplar arasında fark olduğu görülmektedir. Diğer bir 
deyişle bu kısımlar için araştırmanın ikinci hipotezi 
kabul edilirken diğer ifadeler için hipotezin kabulüne 
ilişkin bulgulara rastlanmamıştır.

Tablo 3. Ayrıştırılmış İfadelerin İlişki Testi (Paired Samples)
Karşılaştırılan 

Parçalı İfadeler 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Sapma 
t df p Hipotez  

Ucuz/Yeni 

Teknoloji 
-,91288 2,76933 -5,356 263 ,000 Kabul 

TV/Gazete ,17424 2,47419 1,144 263 ,254 Ret 

Aile/Arkadaş -,68045 2,89035 -3,840 265 ,000 Kabul 

İmaj/Fayda ,10646 2,75668 ,626 262 ,532 Ret 

Menşe 
Ülke/Marka 

-,05000 2,51969 -,320 259 ,749 Ret 

Ucuz/Yaygın 

Kullanım 
-,09470 2,91491 -,528 263 ,598 Ret 

 

Tablo 4. Parçaları İfadeli Ölçek Maddeleri ile Ayrıştırılmış İfadelerden Elde Edilen Veriler Arasındaki Farkların Testi

Karşılaştırılan İfadeler 
Ortalama 

Farkı 
t df p 

Hipotez 

Kabul / 

Ret 

Ucuz/Yeni Teknoloji-Ucuz -,27976 -1,408 519 ,160 Ret 

Ucuz/Yeni Teknoloji-Yeni Teknoloji ,65065 3,364 516 ,001 Kabul 

TV/Gazete Reklamları-TV Reklamları -,17436 -,841 518 ,401 Ret 

TV/Gazete Reklamları-Gazete Reklamları -,33119 -1,607 515 ,109 Ret 

Aile/Arkadaş-Aile -,65895 -3,199 519 ,001 Kabul 

Aile/Arkadaş-Arkadaş ,01640 ,083 518 ,934 Ret 

İmaj/Fayda-İmaj -,08945 -,453 517 ,650 Ret 

İmaj/Fayda-Fayda -,21904 -1,124 515 ,262 Ret 

Menşe Ülke/Marka-Meşe Ülke -,33019 -1,583 517 ,114 Ret 

Menşe Ülke/Marka-Marka -,34855 -1,718 512 ,086 Ret 

Ucuz/Yaygın Kullanım-Ucuz ,27929 1,411 519 ,159 Ret 

Ucuz/Yaygın Kullanım-Yaygın Kullanım ,38016 1,914 516 ,056 Ret 
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Sonuç
Birçok sosyal bilimde olduğu gibi pazarlama alanında 
da araştırmacıların nicel araştırmada veri elde etmek 
için en sık kullandıkları yöntemlerden biri ankettir. 
Yapılan araştırmada elde edilen verinin doğruluğu ve 
kalitesi araştırmanın kalitesini doğrudan etkilemek-
tedir. Bu nedenle araştırmacıların önemle üzerinde 
durması gereken konulardan biri de anket tasarımı-
dır. Literatüre bakıldığında anket tasarımında ka-
çınılması gereken hatalardan birinin de birden çok 
ifade içeren ölçek maddeleri olduğu görülmektedir.

Bu çerçevede bu çalışmada, anketlerde kullanılan 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerinin çalışma 
bulgularına etkisi olup olmadığının ortaya konulması 
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk olarak bir takım kı-
sıtlar kullanılarak tez2.yok.gov adresinden elde edil-
miş 455 tez incelenmiş ve mevcut durumun ortaya 
konulmasının amaçlandığı bir keşifsel araştırma ya-
pılmıştır. Elde edilen bulgular birden çok ifade içeren 
ölçek maddelerine ilişkin bir tanımlayıcı araştırma-
nın gerekliliği sonucunu ortaya çıkarmıştır.

Tanımlayıcı araştırma ana kütlesinin büyüklüğü 
521’dir. Araştırmada veri elde etmek için tamsayım 
yöntemi kullanılmış, birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinden oluşan anket 254 kişiye, ayrıştırılmış 
ifadelerden oluşan anket ise 267 kişiye uygulanmıştır. 
Araştırma kapsamında ana kütleye sunulan ifadeler-
den Ucuz/Yeni Teknoloji ve Aile/Arkadaş ifadeleri ile 
bu ifadelerin parçalarından elde edilen veriler ara-
sında fark olduğu sonucuna ulaşılmış ve bu ifadeler 
için araştırmanın 1. hipotezi kabul edilmiştir. Diğer 
ifadelerin parçalarından elde edilen veriler için ise 1. 
hipotezi kabulüne ilişkin bulgu elde edilememiştir.

Diğer yandan birden çok ifade içeren ölçek maddele-
ri ile bu ifadelerin ayrıştırılması sonucu ortaya çıkan 
ifadelerden elde edilen veriler arasındaki farkın test 
sonuçlarına göre Ucuz/Yeni Teknoloji parçalı ifadesi 
ile Yeni Teknoloji ifadesi arasında fark olduğuna dair 
bulgulara elde edilmiştir. Benzer şekilde Aile/arkadaş 
parçalı ifadesi ile Aile ifadeli ölçek maddesi arasında 

da istatistiki bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Diğer ifadeler için ise araştırmanın 2. Hipotezinin 
kabulüne ilişkin bulgu elde edilememiştir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken nokta “ucuz” ve 
“yeni teknolojiye sahip” ve “aile” ve “arkadaşlar” ifa-
deli ölçek maddelerinin birbirinden bağımsız ifadele-
ri içeriyor olmasıdır. Diğer yandan çalışmada yer alan 
diğer ölçek maddelerinin  “TV reklamları” ve “gazete 
reklamları” gibi birbirini tamamlayan ya da cevap-
layıcılar tarafından farklı algılanmayan ifadelerden 
oluşuyor olmasıdır.

Sonuç olarak, bu araştırma dar bir örneklemde ve 
kısıtlı birden çok ifade içeren ölçek maddeleri çerçe-
vesinde yürütüldüğünden kesin sonuçlara ulaşılama-
mıştır. Hipotez test sonuçlarından görüleceği üzere, 
parçalı ifadeler bazı konularda aynı anlamı taşırken, 
bazılarında ise farklı anlamlardadırlar. Bu çalışma-
da hangi konularda birden çok ifade içeren ölçek 
maddelerinin kullanılabileceği, hangi konularda ise 
uygun olmayacağına dair kesin bir karara varılama-
mıştır. Literatürde, anketlerde birden çok ifade içeren 
ölçek maddelerinden elde edilecek verilerin birbirin-
den farklı olacağı ve bu nedenle bu tip ifadelerden 
kaçınılması gerektiğine vurgu yapılmakla birlikte, 
bu çalışmanın bulgularına göre araştırmacıların bir-
birinden tamamen bağımsız ifadelerin yer aldığı bir-
den çok ifade içeren ölçek maddelerini kullanmaları 
uygun değildir. Bununla birlikte araştırmacıların bir-
birini tamamlayan, tüketiciler tarafından birbirinden 
bağımsız olarak algılanmayacak ifadelerin yer aldığı 
birden çok ifade içeren ölçek maddelerini kullanılabi-
leceği sonucuna da ulaşılmıştır.  Ancak her ne kadar 
bu tür ifadeler cevaplayıcı tarafından aynı anlamda 
algılansa da araştırmanın güvenirliliğini zayıflatma 
riski de bulunmaktadır. Diğer yandan, “TV ve gazete 
gibi…” şeklinde başlayan ifadeler yerine “TV gibi…” 
ya da “Gazete gibi…” şeklinde ifadeler kullanmak, 
aynı anlama geldiğinden, cümleyi sadeleştirmek oku-
yucuyu açısından bir avantaj olabilir. 
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ANKET FORMU-1 

Sayın cevaplayıcı, 

Bu araştırma, birden çok ifade içeren ölçek maddelerinde yaşanan aksaklıkları tespit etmek amacı ile 

yürütülmektedir. Yaklaşık olarak 3 dakikanızı alacak olan ankette lütfen sizin için en uygun olan cevabı işaretleyiniz. 

Kişiye özel bilgilerin yer almadığı ve gizlilik gerektiren tüm bulguların saklı kalacağı araştırmamıza katkılarınızdan ve 

göstereceğiniz titizlikten dolayı teşekkür ederiz. 

Öğr. Gör. Tamer BARAN, Öğr. Gör. Oğuzhan AYDIN, Öğr. Gör. Abdülkadir AKÇAY, 
Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU 

 
1. Cep telefonunun ucuz ve yeni teknolojiye sahip 

olması satın alma kararımı etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
2. TV ve gazete gibi yayın organlarında yer alan 

reklamlar cep telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
3. Ailemin veya arkadaşlarımın tavsiyeleri cep 

telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 4. Cep telefonunun marka imajının yüksek ve 
kullanımının kolay olması cep telefonu tercihimi 
etkiler. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
5. Cep telefonunun üretildiği ülke veya markasına 

ait menşei ülke bilgisi satın alma kararımı etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
6. Cep telefonunun ucuzluğu ve kullanımının yaygın 

olması cep telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
7. Cinsiyet 

 

K  E  
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ANKET FORMU-2 

Sayın cevaplayıcı, 

Bu araştırma, birden çok ifade içeren ölçek maddelerinde yaşanan aksaklıkları tespit etmek 

amacı ile yürütülmektedir. Yaklaşık olarak 3 dakikanızı alacak olan ankette lütfen sizin için en uygun 

olan cevabı işaretleyiniz. Kişiye özel bilgilerin yer almadığı ve gizlilik gerektiren tüm bulguların saklı 

kalacağı araştırmamıza katkılarınızdan ve göstereceğiniz titizlikten dolayı teşekkür ederiz. 

Öğr. Gör. Tamer BARAN, Öğr. Gör. Oğuzhan AYDIN, Öğr. Gör. Abdülkadir AKÇAY, 
Doç. Dr. Selçuk Burak HAŞILOĞLU 

 
1. Cep telefonunun ucuz olması satın alma kararımı 

etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
2. TV reklamları cep telefonu tercihimi etkiler. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
3. Ailemin tavsiyeleri cep telefonu tercihimi etkiler. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
4. Cep telefonunun marka imajının yüksek olması 

cep telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
5. Cep telefonunun üretildiği ülke bilgisi satın alma 

kararımı etkiler 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
6. Cep telefonunun kullanımının yaygın olması cep 

telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
7. Cep telefonunun yeni teknolojiye sahip olması 

satın alma kararımı etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
8. Arkadaşlarımın tavsiyeleri cep telefonu tercihimi 

etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
9. Cep telefonunun kullanımının kolay olması cep 

telefonu tercihimi etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
10. Cep telefonunun markasına ait menşei ülke bilgisi 

satın alma kararımı etkiler. 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
11. Gazete reklamları cep telefonu tercihimi etkiler. 

Kesinlikle 

Katılmıyorum 
1 2 3 4 5 6 7 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 
12. Cinsiyet 

 

K  E  
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Özet
İşletmelerin gerek kendi içlerinde gerek gelişen dış pa-
zar çevresinde meydana gelen değişikliklere ayak uy-
durabilmesi için gerekli stratejilerin oluşturulmasında 
çok önemli bir yeri olan pazarlama araştırmaları kav-
ramı, pazarlama literatüründe uzun yıllardır kendini 
göstermektedir. Birçok disiplin ile birlikte hareket eden 
pazarlama araştırmaları, literatürde konuyla ilgili 
yapılan araştırma ve çalışmalarla bilimsel bir temele 
oturtulmuş ve kavramın felsefik boyutu ve uygulama 
yöntemleri zaman içerisinde gelişerek değişiklik göster-
miştir. Kavramın farklı taraflar arasındaki ilişkilerden 
meydana gelmesi, pazarlama araştırmaları sürecinde 
özellikle karar alma sürecinde etik boyutunu göz önün-
de bulundurulması gereken en önemli kriter olarak 
tanımlanmasına neden olmuştur. Bu çerçevede mevcut 
çalışma, pazarlama araştırmasındaki temel felsefik 
yaklaşımları, geçmiş ve günümüz koşullarında değişen 
pazarlama araştırmalarındaki uygulama yöntemlerini 
ve kavramın etik boyutunu ayrıntılı bir şekilde ince-
lemekte ve konuyla ilgili farklı bakış açılarını ortaya 
koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Pazarlama Araştırmaları, 
Pazarlama Araştırmalarında Felsefe, Pazarlama 
Araştırmalarında Yöntem, Pazarlama Araştır-
malarında Etik

Abstract
The concept of marketing research has a very important 
place in the creation of the business strategies of the 
companies to adapt to the changes occurring in the de-
veloping foreign markets and in domestic markets and 
has also reflected the marketing literature for many ye-
ars. Many disciplines moving along with marketing re-
search conducted the subject in the literature and sited 
on a scientific basis to study. Philosophical dimensions 
and the application methods of the concept vary over 
time and developed the concept. The relationship bet-
ween the different parties, especially in the marketing 
research process should be considered in the decision-
making process has also led to the ethical dimensions 
and defined as the most important criteria in this field. 
In this context, this study reviews the main philosophi-
cal approaches to marketing research, past and present 
conditions in the changing marketing practices and et-
hical dimension of the concept of the research methods 
to examine in detail and reveals different perspectives 
on the issue.

Keywords: Marketing Research, Philosophy in 
Marketin Research, Method in Marketing Research, 
Ethics in Marketing Research

Pazarlama Araştırmalarında Felsefe, Yöntem ve Etik
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Pazarlama Araştırmalarında Felsefe, Yöntem ve Etik

Giriş
Bu çalışma, pazarlamanın en önemli konularından 
biri olan pazarlama araştırmaları konusunu, kavra-
mın felsefesi, kullanıldığı yöntemler ve etik duruşu 
boyutlarıyla ele almıştır. Çalışmanın amacı, pazarla-
ma araştırması konusunun ortaya çıkışında ve iler-
lemesinde etkili olan felsefik yaklaşımlar ve etkileri, 
pazarlama araştırması felsefesi, değişen dünya ko-
şullarına göre değişen yöntem ve uygulamaları ve 
günümüzün en sık altı çizilen konularından olan etik 
konusundaki duruşunun incelenmesidir. 

Konunun işlenişinde, pazarlama araştırmasını tek 
başına incelemenin, felsefesi ve yöntemlerinin sorgu-
lanmasında yetersiz kalacağı düşüncesiyle, pazarlama 
araştırması, pazarlama anlayışının geçirdiği süreçler 
ve toplumsal değişimler örgüsü içinde işlenmiştir.

Çalışma üç bölümden oluşmuştur. İlk bölümde genel 
hatlarıyla pazarlama araştırmasının tanımları, boyut-
ları, genel içeriği ile pazarlama içindeki yeri ve öne-
minden bahsedilmiştir.  İkinci bölümde, doğuşundan 
günümüze pazarlama araştırmalarına yön veren fel-
sefe ve yöntemler tarihsel bir perspektif ile pazarlama 
ve pazarlama araştırmalarındaki değişim ve gelişim 
süreçlerine dayandırılarak incelenmeye çalışılmıştır. 
Üçüncü bölümde, günümüzde pazarlamanın en po-
püler konularının başında gelen etik konusu pazar-
lama araştırmaları boyutunda, genel bir perspektifle 
mercek altına alınmıştır. Sonuç kısmında “Pazarlama 
Araştırmalarında Felsefe, Yöntem ve Etik” başlıklı 
çalışma ile ilgili çıkarımlarda bulunulmuş, araştır-
manın kısıtları ve gelecek araştırmalar için öneriler 
sunulmuştur.

Pazarlama Araştırmaları
Pazarlama araştırmaları, pazarlama alanında mevcut 
veya potansiyel fırsatların veya tehditlerin belirlen-
mesi, incelenen alanda problemlerin tanımlanarak 
bu fırsat ve tehditlere karşısında izlenebilecek yol 
haritalarına uygun faaliyetlerinin planlanması, de-
ğerlendirilmesi,  uygulanan planların sonunda elde 
edilen pazarlama performansının kontrol edilmesi 
işlemlerinde bilimsel yöntemlerin kullanılarak pa-
zarlama anlayışının geliştirilmesi amacını taşıyan 
ve sonuçta tüm bu basamaklara dâhil olan tarafları 
bilgilendirme yoluyla pazarlamacıya yakınlaştıran 
bir süreçtir (Amerikan Pazarlama Birliği, 2001). Bu 
tanımdaki pazarlama anlayışının geliştirilmesi mis-
yonu, pazarlama araştırmasını alınacak kararlara 
yardımcı olma fonksiyonu kadar, kendi içinde bir di-
siplin olduğu konumuna da taşımaktadır. Bu açıdan 

ele alındığında, pazarlama araştırmaları, pazarlama 
teorisi geliştirmede en önemli araçlardan biri haline 
gelmektedir (Gegez, 2010, s.5). Malhotra, pazarlama 
araştırmasını, pazarlamada problemlerin tespit ve çö-
zümlenmesi ile ilgili olarak verilen kararlara yardımcı 
olması amacıyla, verilerin sistematik ve objektif ola-
rak toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanması ola-
rak tanımlamıştır (Malhotra, 1996, s.8).

Pazarlama araştırması, öncelikle karşılaşılan spesifik 
bir durum karşısında, duruma yönelik olarak ne tür 
bilgilerin gerekli olduğunu saptar, araştırma planının 
nasıl olacağını belirleyip, veri toplama sürecini yöne-
tir ve uygular; sonuçları analiz eder; bulguları ve bun-
lardan çıkarılabilecek sonuçlarla ilgili iletişimi sağlar 
(Mucuk, 2009, s.56). 

Pazarlama araştırması, pazarlama faaliyetlerinin tü-
münü kapsadığı için hem çok çeşitli konularda kulla-
nılmakta, hem de ekonomi, sosyoloji, psikoloji, mate-
matik, istatistik gibi pek çok temel ve sosyal bilimlere 
ait yöntemlerde kullanmaktadır (Ferber, 1964, s.4).

Pazarlama araştırmasının kullanıcıları yoğun olarak 
işletmeler olup bunlar,
•	 Tüketim veya endüstri malları üreticileri,
•	 Toptancılar veya perakendeciler,
•	 Çeşitli hizmet kuruluşları 

olsa da, işletmeler dışında kalan kuruluşlar olan 

•	 Kar amacı olmayan üniversite, hastane gibi ku-
ruluşlar, kişilerin düşünce ve tercihlerini öğren-
mede,

•	 Sosyal kuruluşlar, yardım ihtiyaçlarını belirle-
mede,

•	 Kamu kuruluşları, çeşitli politikaların belirlen-
mesinde 

•	 pazarlama araştırmasını kullanırlar (Tokol, 2006, 
s.4-5).

Konuyla ilgili literatüre genel olarak bakıldığında pa-
zarlama araştırmalarının, ürün, tüketici reklam, satış, 
fiyat, ambalajlama, pazar trendleri, pazar potansiyeli, 
dağıtım, motivasyon araştırmaları çevresinde yoğun-
laşmış olduğu görülür (Tokol, 2006, s.125-150).

Hangi alanda kullanılırsa kullanılsın, pazarlama araş-
tırma süreci genel olarak Şekil 1’de özetlendiği gibi 
gösterilir (Mucuk, 2009, s.58).
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Pazarlama araştırmaları, amaçlarına göre ve metodo-
lojik açıdan olmak üzere iki farklı biçimde sınıflan-
dırılırlar (Karafakioğlu, 2009, s.71). Amaçlarına göre 
pazarlama araştırmaları ve açıklamaları aşağıdaki 
gibi özetlenebilir:

1. Keşifsel Araştırma: Saptanan problem veya prob-
lemlerle ilgili olarak gerekli bilgilerin, değişken-
lerin tespiti ile ön nitelikte hipotez geliştirmenin 
gerekli olduğu durumlar için kullanılan araştır-
malardır.

2. Tanımlayıcı Araştırma: Belirli bir problemin çö-
zümü için, spesifik detayların öğrenilmesinde 
kullanılan araştırmalar olup, istatistiksel metot-
lar veya tahmin yöntemleri gerektirebilirler. 

3. Nedensellik Araştırması: Neden- sonuç ilişkisi-
nin arandığı, bir  “y” değişkenindeki değişiklik-
lerin bağımsız bir “x” değerine bağlılığı varsa-
yımı ile hareket eden ,diğer araştırma türlerine 
göre daha ileri düzeyde araştırmalardır (Mucuk, 
2009, s.61).

Metodolojik açıdan pazarlama araştırmaları ise;

1. Tarihsel Araştırmalar: Geçmişe ilişkin verilerden 
yararlanılarak yapılan araştırmalardır.

2. Anketle yapılan Araştırmalar: Büyük bir grup 
içinden, o grubu temsil ettiği düşünülen belirli 
sayıda araştırma örneği seçilerek, bu kişilerden 
posta, telefon veya yüz yüze görüşme yollarıyla 
bilgi toplanmasıdır. 

3. Deneysel Pazarlama Araştırmaları:  Değişkenler 
arasındaki ilişkilerin doğal (saha deneyleri) veya 
yapay (laboratuar deneyleri) ortamlarda test 
edilmesi yoluyla bilgi toplanmasıdır.

Pazarlama araştırmalarında en önemli işlemlerden 
biri veri toplama kaynaklarının seçimidir. Kaynaklar 
kendi içlerinde farklı alt birimlerden sağlanır:

Birincil Kaynaklar:   
•	Gözlem      
•	Deney       
•	Anket     

İkincil Kaynaklar: 

•	İşletme İçi (Muhasebe kayıtları, Müşteri bilgileri 
vb.)

•	İşletme Dışı (Nüfus sayımları, arşivler, raporlar 
vb.)  olarak sıralanır.

Pazarlama araştırmalarında, kalitatif nitelikteki araş-
tırmalar için çoğunlukla derinlemesine mülakat, 
odak grup görüşmesi, ve etnografya yöntemleri kul-
lanılırken; kantitatif nitelikteki araştırmalarda en sık 
tercih edilen yöntem anket yöntemidir.

Pazarlama Araştırmalarında Felsefe ve 
Yöntem 
Pazarlama Araştırmasının Ortaya Çıkışı, 
Yöntemlerinin Gelişimi ve Değişen Değerleri 
Pazarlama araştırmaları dünyada, kitle üretimi ve tü-
ketiminin artarak gelişmesine paralel olarak ortaya 
çıkmıştır. 1900’lerin başında pazarlama düşüncesinin 
gelişiminde iktisat teorisi faktörleri şekillendirici bir 
rol üstlenirken, 1910-1920 yılları arasında pazarlama 
iktisadın bir alt kümesi olmaktan yavaş yavaş sıyrı-
larak kendi başına bir disiplin olma yoluna girmiş-
tir (Bartels, 1976).  Bartels, pazarlama araştırması 
kavramının ortaya çıkıp gelişmesine kaynak olan, 
1920’lerden 1950’lere kadar olan sürecin, birbirini iz-
leyen üç kademeli bir süreç olduğunu öne sürmüştür. 
Bunlardan ilki bütünleşme aşamasıdır ki bu aşama 
pazarlama prensipleri ve düşüncesinin toplumla bü-
tünleşmesine imkân vermiştir. Daha sonra gelen ge-
lişme aşamasında özel olarak pazarlama için çalışma 
alanları şekillenmiş ve gelişmiştir. Bir sonraki aşama 

Şekil 1. Pazarlama Araştırması Süreci

 

Problemin 
tanımlanması ve 

araş1rma 

amaçlarının 

belirlenmesi  

Veri toplamak için 
araş1rma 

planının yapılması 

Araş1rma 
planının 

uygulanması: Veri 

toplama ve analiz 

Araş1rma 
bulgularının 

yorumu ve 

raporlanması 

Kaynak: Armstrong ve Kotler, “Principles of Marketing”, 2009, s.134
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olan yenileşme aşamasında ise geleneksel pazarlama 
anlayışı değişime uğramaya başlamış, bilimsel metot-
larla şekillenen bir pazarlama bilgisi var olmaya baş-
lamıştır (Paylan, 2009, s.5).

Pazarlama araştırmalarının doğması, pazarlamanın 
gelişimiyle birlikte,  yerel pazarların ulusal pazarlar-
la iç içe geçmesi,  yerel farklılıklar yerine sınıfsal ya 
sosyoekonomik farklılıklar gibi farklılıkların tüketi-
cilerin tutum ve davranışları üzerindeki etkileriyle 
oluşan tüketici davranışlarının ölçülmesi niyetine da-
yanmaktadır. Fordist ve Taylorist üretim biçimlerinin 
bu döneme hâkim temel üretim biçimleri olmaları da 
pazarlama araştırmalarına yönelimi motive etmiştir. 
Bunun sonucunda da bir işletme yönetiminde ihti-
yaç duyulabilecek önemli bilgiler, müşterinin ve daha 
geniş kapsamda pazarın sesini yansıtan pazarlama 
araştırmalarıyla toplanmaya başlamıştır. İkinci Dün-
ya Savaşı sonrası ekonomik büyüme trendi, öncelikle 
anglosakson merkezler olmak üzere pazarlama araş-
tırmalarının artan bir ivme ile hızlanarak gelişimini 
sağlamıştır (Erdoğan, 2001, s.4).

1950’li yıllar pazarlamanın bilimsel yöntemleri daha 
sık uygulamaya koyulduğu, bir bilim dalı olarak ken-
di kulvarını oluşturma başladığı yıllar olarak gösteri-
lir. Nicel pazarlama araştırması çabalarının bu yıllar-
da artması, pazarlamanın yönetim bakış açısı yoğun 
duruşu ve artan toplumsal etkiler ile bağlantılandırıl-
mıştır (Bartels, 1976). Yine aynı dönemde istatistik 
bilimindeki gelişmeler de pazarlama araştırmalarının 
yükselişine önemli bir ivme kazandırmıştır.

Bartels’e göre 1960–1970 dönemi pazarlama düşünce-
sinin genişleme çağıdır. Bu dönemde dönemin önem-
li konularından “sistem” düşüncesi, artmaya başlayan 
uluslararalılaşma faaliyetleri ve çevrecilik bilinci ile 
yönetimselcilik kavramsallaştırmaları, pazarlama 
düşüncesinin etkisiyle daha görünür hale gelmiştir. 
1970’li yıllardan itibaren, toplumsal olaylarla pazarla-
manın iç içe geçmeye başladığı ve birbirleri üzerinde 
farklı açılardan araştırılması gereken etkileri olduğu; 
yine bu dönemde nicel pazarlama araştırmalarıyla 
insan ve toplum davranışlarını tanımlayabilme ama-
cının ön plana çıktığını vurgulanmıştır. 

Pazarlama araştırmaları kapsamında, gelişen nicel 
araştırma yöntemleri ile tüketicilerin sosyo-demog-
rafik özellikleri ile tüketici satın alma davranışla-
rı giderek daha fazla incelenmeye başlanmıştır. Bu 
dönemde pazarlama ve tüketici araştırmaları pazar-

lamacı ve tüketiciyi konum olarak karşı karşıya in-
celemektedir. Pazarlama araştırmaları geçmişe göre 
çok daha hızlı artan nüfusa paralel hem artan hem 
değişen tüketim ihtiyacı, büyüyen kitlesel pazarların 
tanımlanıp, belirlenmesi, hedef kitlelerin oluşturul-
ması ve uygun pazarlama stratejilerinin uygulanma-
sında çok önemli mesafeler almıştır. Gelişen teknoloji 
ile daha da yaygınlaşmaya başlayan medya kullanımı, 
işletmelerin pazarlama araştırmalarını başta kendi 
pazarlarında ortaya çıkan büyüme potansiyelini fır-
sata çevirebilmek üzere reklam faaliyetlerini nasıl yü-
rütebileceklerini planlama amaçlı kullanmaya yönelt-
miştir. İşletme tarafında yaşanan bu değişim, onları 
izleyen akademik camiada da yapılan çalışmalara yön 
vererek, bu çalışmalarda da daha sık nicel yöntemle-
rin kullanılmasını, daha çok deneysel düzende ma-
kaleler yazılmasını teşvik etmiştir. Giderek daha fazla 
önem kazanan pazarlama araştırması çalışmalarının 
bir sonucu olarak, 1964 yılında Journal of Marketing 
Research dergisinin yayın hayatına başlamıştır (Pay-
lan ve Torlak, 2009, s.9).

1980’lerde tüketici davranışlarının ön görülebilmesi 
ve belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda farklı 
bakış açıları görülmektedir.  Bu konuda çalışan önem-
li isimler tüketici davranışlarının belirlenmesine dair 
pozitivist bakış açısına yöneltilen eleştiriler üzerinde 
durmuşlar; pazarlamanın bir bilim dalı olma yolun-
daki sürekliliğini bilimsel yöntemleri kullanmak su-
retiyle sürdürüp sürdüremeyeceğini tartışmışlardır. 
Hunt, pazarlamanın pozitivist bilim anlayışı ile yü-
rütülmesini; Anderson pazarlamanın bir sosyal fe-
nomen olarak bütüncül bir bakış açısıyla analizinin 
gerekliliğini iddia etmiştir  (Anderson, 1983; Hunt 
1983, 1990, 1992). Yalnızca döneminin değil, bugün 
de pazarlama teorisinin başucu kitaplarından sayı-
labilecek olan (Hunt, 2003) çalışmasında, bir sosyal 
bilim olarak pazarlamanın bilimsel gelişmelerden 
etkilendiği ve bilim felsefesinde de pozitivizmden 
yorumsamacılığa, nicelden nitele tüm değişimle-
re paralel gelişim gösterdiği belirtilmektedir. Diğer 
yandan pazarlama araştırmalarında salt nesnellikten 
ziyade yorumlama ve anlamaya dayalı araştırmaların 
bu bilim dalı için daha çok gerekli olduğu üzerinde 
hassasiyetle durulmuştur.

1990’larda pazarlama araştırmaları alanında, tüketi-
ci profillerinde yaşanan değişime bağlı olarak işlet-
melerin tüketicilerle direkt etkileşim eğilimlerinin 
artması sonucu,  Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY-
CRM-Customer Relationship Management) alanında 
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önemli bir pazar ortaya çıkmıştır. MİY ve pazarlama 
araştırmaları birbirlerini bütünleyen alanlar olması-
na karşın,  bazı işletmeler,  müşteri ilişkileri yöneti-
mini pazarlama araştırmasının bir alternatifi olarak 
görmüşlerdir. (Erdoğan, 2001, s.7).

Brown’un (1995), pazarlama araştırmalarının gelişi-
mine ilişkin çıkarımlarında, pazarlama teorisinin or-

taya çıkmasında pazarlama bilgisinin elde edilmesi-
ne dair vurgusu önemlidir. Burada bilginin elde edil-
mesinde epistemolojik ve ontolojik bağlamda nesnel 
ve öznelliğe bağlı olarak pazarlama araştırmalarının 
da önemli dönüşümler yaşadığına işaret edilirken, 
bu açıdan pazarlama teorisinin de sosyal bilimlerde 
ve bilim felsefesindeki gelişmelere paralelliğinin altı 
çizilmiştir. 

Şekil 2. Pazarlama Araştırmasında Felsefi Bakışın Farklı Açılımları

Kaynak: Brown, S. (1995), “Sources and Status of Marketing Theory”,s.32.

Hunt (2003), bir sosyal bilim olarak pazarlamanın 
bilimsel gelişmelerden direkt etkilendiğini ve hem 
pazarlama araştırmaları boyutuyla hem de kuramsal 
olarak da pozitivizmden yorumsamacılığa, nicelden 
nitele bilim felsefesindeki gelişmelere paralel gelişim 
gösterdiğini önemle vurgulamıştır. 

Geçtiğimiz son kırk yılda pazarlama araştırmaları 
alanında yapılan çalışmalar farklılıklar göstermeye 
başlamıştır. 2000’li yıllarda yorumsamacılık, eleştirel 
teori, postmodernizm gibi felsefi paradigma ve akım-
lar pazarlama araştırmalarını kalitatif araştırmalara 
yeniden önem vermeye yönlendirmiştir. Bilgi tekno-
lojilerinin sunduğu yeni avantajlar, pazarlama araş-
tırmalarının her alanında yeni fırsatlar sunmuştur. 
Gelişen teknolojiyle birlikte pek çok medya aracının 
aynı anda kullanılması mümkün hale gelmiştir. Bu 
sayede pazarlama araştırmalarındaki zaman ve yer 
probleminin azalmasıyla, pek çok pazarlama araştır-
ması daha düşük maliyetlerle çok daha kısa sürelerde 
gerçekleştirilebilmektedir. 

Ventura’ya göre günümüzde pazarlama ile pazarlama 
araştırması arasındaki sınır kadar pazarlamacı kadar 
pazarlama araştırmacısı arasındaki fark da giderek 
azalmaktadır. Bugünün pazarlama örnek olayla-
rında “yap ve sat”(make and sell) paradigmasından 
“hisset ve yanıt ver” (sense and response) paradig-
masına doğru bir kayma söz konusudur. Bu yeni 
paradigmada, müşterilerin kendi teknik taleplerine 
göre ürünün özelliklerinde değişiklik yapabilme ya 
da ürünün tasarım sürecine katılmalarının mümkün 
olabilmesi ile mühendisler ile pazarlama araştırma-
cıları arasındaki mesafe de giderek yakınlaşmaktadır 
(Ventura,  2003, s.84).

Pazarlama araştırmalarına başlarda belirli bir sorun 
ya da alternatif olduğu zaman ihtiyaç duyulmaktaydı. 
Bir rutin olarak problemin tanımlanması ile başlayan 
araştırma süreci, araştırmanın planlanması, gerek-
li verilerin toplanıp, analiz edilmesi ve elde edilen 
bilgilere göre raporlamanın yapılması şeklinde son-
landırılmakta iken; yeni paradigmada,  pazarlama 
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araştırması günlük rutine eklenmiş, sağlanan veriler 
şirketin karar destek sisteminin bir parçası haline 
gelmiştir. Geçmişte, birincil verilerin toplanması, pa-
zarlama araştırma sürecinin çok önemli bir bölümü-
nü oluşturmaktayken, şimdi sanayi, devlet ve çeşitli 
konularla ilgili veriler internet üzerinden erişilebilen 
ikincil kaynaklarla sağlanabilmekte veya internet 
üzerinden anket ve gözlem yöntemi kullanılabilmek-
tedir. Ayrıca günümüz teknolojileriyle daha da kolay-
laşan yöntemlerle eldeki verilerin bir veri tabanında 
saklanması, ihtiyaca göre müşterilere ulaşılabilmesi 
ve ihtiyaçlarının karşılanması pazarlama araştırmala-
rında gelinen önemli bir noktadır (Malhotra ve Peter-
son, 2001, s.216-218. Aktaran: Ventura, 2003). 

Dedeoğlu (2002)’na göre, organizasyonel araştırma-
lar ve tüketici araştırmalarında tümevarım, natura-
listik ve holistik yaklaşımlar ile sembolik etkileşim, 
etnografya, fenomenoloji, hermeneustik ve diğer 
multidisipliner kalitatif araştırma yöntemleri hem 
uygulamada hem de akademik literatürde oldukça sık 
kullanılmaya başlamıştır. İçinde bulunduğumuz yüz-
yılın felsefi paradigma ve akımları kalitatif araştırma-
lara yeniden önem vermeye başlamışlardır. Kalitatif 
araştırmalar uygulanması nispeten kolay görünmekle 
birlikte çoğunlukla gerçekleştirilmesi ve yorumlan-
ması aşamasında önemli düzeyde uzmanlık gerek-
tiren araştırmalardır. Başarıyla uygulanabildiği tak-
dirde, tüketicilerin kendi gerçeklikleri içinde yaşayıp 
etkileşime soktukları ve yorumladıkları olguları ve 
koşulları zengin bir içerikle ortaya koyabilmektedir. 
Tüketici davranışları alanını etkileyen diğer disiplin-
leri de (sosyoloji, psikoloji, antropoloji, felsefe) içeren 
multidisipliner yaklaşımlar, kalitatif araştırmaların 
holistik olma yolunda etkinliğini artırmakta ve tüke-
tici davranışları araştırmalarını zenginleştirmektedir 
(Dedeoğlu, 2002, s. 82,83,89).

Pazarlama Araştırmalarında Etik 
Pazarlama alanında sürekli ve hızla değişen koşul-
larda, tüketici davranışları pazarlama araştırmala-
rının önemi ve kullanım alanları genişlediği kadar, 
bu alanda etik olmayan uygulamalarında hızlı artışı 
dikkat çekicidir. Literatürde pazarlama araştırmasın-
daki etik çalışmaları, genellikle pazarlama araştırması 
tarafındakiler için etik olmayan davranışları belirle-
meye yönelik olmuştur. Ancak pazarlama araştırma-
sı etiği çerçevesinde tüm tarafların sorumluluğu söz 
konusudur. Torlak, pazarlama araştırmalarıyla ilgili 
ahlaki konuların tüketiciler, müşteriler ve rakiplerle 

olan ilişkiler nedeniyle ortaya çıktığı görüşüne daya-
narak bu taraflara ait başlıklar altında incelenmesini 
önermiştir (Torlak, 2000, s.187). Akaah, ise pazarla-
ma araştırması sürecine araştırma kuruluşu, araştır-
ma kuruluşunun müşterileri, cevaplayıcılar ve genel 
kamuoyu taraflarıyla ilişkilerinden ve bu taraflar ara-
sındaki yükümlülük ve sorumluluklara uyulmaması 
sebebi ile etik sorunların ortaya çıktığını savunmuş-
tur (Akaah, 1997, s.72).

Pazarlama literatüründe, etik konusunda pazarlama 
yöneticilerine yardımcı olacak çeşitli karar modelle-
ri önerilmiştir. Vitell, pazarlama etiği literatürünü, 
“Normatif Literatür” ve “Pozitif Literatür” olarak iki-
ye ayırmıştır. Normatif literatür; yöneticilerin ne yap-
ması gerektiği ile ilgilenmektedir ve etiğe konu olan 
durumlarda yöneticilerin başvuracakları karar mo-
delleri ve yöneticilerin izleyeceği yolları önerir. Nor-
matif literatür,  pazarlama araştırmaları, reklam ve 
pazarlama eğitiminde etik vb. gibi konulardaki etikle 
ilgilenir. Pozitif literatürde ise, yöneticiler, tüketiciler 
gibi grupların etik veya etik dışı davranışlar/yönetim-
ler için ne düşündüklerini ortaya koyan çalışmalar 
incelenir (Pelit ve Güçer, 2004, s.13).

Ferrel ve Gresham’a göre, pazarlama araştırmaların-
da karar almanın temelinde, teleojik ve deontolojik 
etik kuramlar yatmaktadır. Teleolojik kurama göre, 
davranışların ahlaki değeri, davranışların toplam so-
nuçlarına göre belirlenir. Deontolojik kurama göre 
ise, bir davranışın sonuçlarından çok davranışı oluş-
turan metot ve niyet önemlidir (Ferrell ve Gresham, 
1985, s. 89). Diğer bir sınıflamaya göre etik, buradaki 
iki felsefi yaklaşımla ilgili olarak görelilik, faydacılık,  
evrensellik, adalet ve erdem kuramları şeklinde mer-
cek altına alınır. Bu kuramlar akademik literetürde 
genelde pazarlamada olduğu kadar özelde pazarlama 
araştırmalarında etik karar alma için kullanılmakta-
dır (Özdemir, 2009, s.131).

Pazarlama araştırmalarında ilişkiler bakımından etik 
konuları üç açıdan sınıflandırılabilir:

•	 Araştırmanın tasarımı, metodolojisi ve sonuçla-
rı,

•	 Araştırmacıların müşterilere karşı sorumluluk-
ları,

•	 Müşterilerin araştırmacılara karşı sorumlulukla-
rı (Torlak, 2000, s.194).
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Pazarlama araştırmalarında etik başlığı bu alanda ilk 
olarak (Tybout ve Zaltman, 1974) tarafından kulla-
nılmış ve konu araştırmacı – cevaplayıcı  ilişkisi baz 
alınarak, tarafların hak kullanımları ve ihlalleri bağ-
lamında incelenmiştir ( Day, 1975:232-aktaran Kara-
kaş,2008, s.18).

Pazarlama araştırmasında etik kavramının incelen-
mesi süreci daha sonraki çalışmalarda pazarlama 
konusunda kabul edilen modellerin yardımıyla da 
gelişmiştir. Bu pazarlamaya özgü temel etik karar 
alma modellerinden en önemlileri, Fisk’in “Pazarla-
ma Etiği Kuramı Modeli”, Ferrel ve Gresham’ın “Ola-
sılık Modeli”, Hunt ve Vitell’in “Genel Pazarlama Etiği 
Modeli”, Clasen’in “T Grup Tekniği Modeli”, “Sentez 
Modeli” ve “Laczniak Modeli” sayılabilir (Tsalikis 
ve Fritzsche, 1989). Bu modeller arasında özellikle 
Fisk’in “Pazarlama Etiği Kuramı Modeli” ve Hunt 
ve Vitell’in “Genel Pazarlama Etiği Kuramı Modeli” 

pazarlama uygulamalarına ilişkin önemli etik ka-
rar alma süreçlerini içermektedirler (Pelit ve Güçer, 
2004, s.14). 

Pazarlama etiği konusunda öne sürülen bu modelle-
re karşılık, pazarlama araştırmasında etik konusunda 
tek model Malhotra ve Miller (1998) tarafından ta-
sarlanmıştır. Şekil 3’de görülen model etik ikilemin 
farkında olunması ile başlar. 

Karar vericinin bilişsel ahlaki gelişimde bulunduğu 
aşama etik sorunun nasıl ele alınacağını belirlemek-
tedir. Etik değerlendirme aşamasında ise, karar verici 
görelilik, adalet, objektivizm, teleoloji, egoizm, fayda-
cılık ve deontoloji gibi etik felsefelerin bir veya daha 
fazlasına göre ikilemi değerlendirmektedir. Bunun 
sonucunda ikileme yönelik alternatif bir çözüm seti 
tanımlamaktadır. Daha sonra niyetlere göre karar 
vericinin son kararı, yapılacak eylemin yönünü be-

Araştırmanın dizaynı, metodolojisi ve sonuçlarıyla ilgili etik olmayan davranışlar;  

 Gerekli olmayan araştırmalar gerçekleştirme,  

 Hatalı ya da gerçek dışı problemleri araştırma,  

 Gizlilik ya da maliyeti düşürme adına kestirme yöntemleri kullanma,  

 Araştırma dizaynında hatalı kısıtlar kullanma,  

 Uygun olmayan istatistiksel teknikleri kullanma, 

 Ehil olmayan kişileri kullanma, 

 Araştırma raporunda oldukça teknik dil kullanılması,  

 Sonuçların geçerlilik ve güvenilirliği 

 

Araştırmacının müşteriyle ilişkilerinde oluşabilecek etik olmayan durumlara;  

 Projede öngörülenden fazla harcamada bulunma,  

 Müşterinin güvenini sürdürmede ihmal, 

 Olası çıkar çatışmalarını önlemede başarısızlık gibi örnekler verilebilir. 

 

Müşterinin araştırmacıya karşı etik olmayan davranışlarına ise;  

 Uygun olmayan araştırma önerileri getirmek, 

 Araştırmacının özel teknik ve modellerini ifşa etmek ya da kullanmak,  

 Nedensiz yere projeyi iptal etmek veya para ödemelerini durdurmak,  

 Tehlikeli ve zararlı bulguları ihmal etmek gibi konular vurgulanabilir 

(Karakaş, 2009, s.17-20). 
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lirlemekte ve sonuçta eylem ya da davranış meydana 
gelmektedir. Eylem sonrasında ise, eylemin sonuçları 
davranışsal değerlendirme süreci araçlarıyla pazar-

lama araştırması projesinin yönetimi ve pazarlama 
araştırması sürecine geri besleme olarak aktarılmak-
tadır (Malhotra ve Miller, 1998, s.271-272). 

Şekil 3. Pazarlama Araştırmasında Etik Kararlar İçin Birleştirilmiş Bir Model

Kaynak: Malhotra, N.K., Miller, G.L., (1998), “An Integrated Model for Ethical Decisions in Marketing Research,” 
Journal of Business Ethics, 17/3,s.272.

 

 

 

Tablo1. Türkiye’de Etik Konusunda En Fazla Yol Kat Etmiş Sektörler

Kaynak: Etik Değerler Araştırması- Türkiye Etik Değerler Merkezi Vakfı – TEDMER. (2007). Etik 
Barometre Araştırması. ERA Research & Consultancy,  

http://www.tedmer.org.tr/pps/etikbarometre.pps (10.12.2011).
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Türkiye’de pazarlama araştırmalarında etik konusun-
da çok fazla sayıda çalışma yapılmamış olmasına kar-
şılık; mevcut örnekler içinde, Türkiye Etik Değerler 
Merkezi Vakfı  (TEDMER)’nın 2007 yılında yapmış 
olduğu “Etik Barometre Araştırması”na göre ülke-
mizde Pazar araştırmaları, “Etik konusunda en fazla 
yol kat etmiş sektörler” içinde 11.2%’lik oranla  ince-
lenen yirmibir sektörün içinde dokuzuncu sıradadır 
(Tablo1).

Sonuç
Pazarlama araştırmalarında felsefe, yöntem ve etik 
konusuna, pazarlama araştırmalarının tarihsel akışı 
içindeki değişim süreci incelenerek yaklaşıldığında, 
pazarlamanın satıcı-alıcı bağlamında kendini gerçek-
leştirme çabalarına hizmet ederek, bu sayede hayatın 
anlamlı hale getirilmesi adına daha işlevsel katkılar 
sağlayabileceğini ifade etmek mümkündür (Hunt, 
1990, s.1-15).

Pazarlama dünyasında yaşanan tüm gelişmelere pa-
ralel olarak pazarlama araştırmaları da dönemsel 
değişimler yaşamaktadır. Kalitatiften kantitatife ve 
sonra tekrar kalitatife dönen araştırma yöntemleri, 
günümüzde multi disipliner yaklaşım adıyla karma 
araştırmalar ağırlıklı yürütülmektedir.

Bilim felsefesindeki gelişmeler pazarlama araştırması 
ve bilgi birikimini de etkilemeye devam etmektedir. 
Çoğu sosyal bilim dalı için geçerli olan, nesnellik-öz-
nellik ikilemi pazarlamada bilimsel bilgi birikiminde 
de geçerlidir. Bu alanda pozitivizm ile post pozitivizm 
tartışmalarının pazarlamadaki post modernizm et-
kileriyle gelişimine önemli katkılar sağladığı açıktır 
(Brown, 1995, s.30-31). Pazarlamanın ayrılmaz bir 
parçası olan pazarlama araştırmaları da aynı etkile-
şim ile değişime ayak uydurmaktadır.

Yüzyılın paradigması olan postmodernizim, pazar-
lama araştırmalarını da etkilemiş ve pazarın yapısını 
olduğu kadar tüketicilerin yapısını da değiştirmiştir. 
Bu noktada pazarlama araştırmacılarını hem yöntem 
hem de felsefe olarak sürekli değişkenlikler bekle-
mektedir. Bu gelişim ve yeniliklere ayak uydurarak 
pazarlama araştırmalarında kullanılan yöntemleri 
yakından takip etmek ve etik kararlar vermek şüp-
hesiz işletmelerin önemli bir rekabet avantajı elde et-
mesini sağlamaktadır. Ancak globalleşmenin hızlan-

dırdığı ve küçülttüğü dünyamızda, birbirine yakın-
laşan tarafların özellikle pazarlama araştırmalarında 
birbirlerini takibi başta olmak üzere pek çok alanda 
etik olmayan davranışlarında gözle görülür artışlar 
söz konusudur. Müşteri bilgilerinin taraflar arasında 
onaysız paylaşımları, rakip işletme bilgilerinin aleyh-
te kullanımı çabaları, satın alma veya satış kararlarını 
etkileyebilecek araştırma sonuçlarının saptırılarak 
yayınlanması gibi pek çok ana ve alt başlık önümüz-
deki yıllarda pazarlama araştırmalarında etik konu-
sunun temel temel sorunsalları olacaktır. 

Bu çalışma, pazarlama araştırmalarının içinde bu-
lunduğumuz yıllara kadar göstermiş olduğu felsefi, 
yöntemsel ve etik gelişmeleri tarihsel gelişimi içinde 
inceleyerek, daha kapsamlı ve kantitatif araştırmalar 
için bir baz oluşturmak üzere yola çıkılarak hazır-
lanmıştır. Çalışmanın bir akademik yazın inceleme 
şeklinde kurgulanan örgüsünün, yapı itibariyle bir 
uygulamaya sahip olmaması temel eksikliği olarak 
gösterilebilir. Bundan sonra yapılacak olan araştır-
maların, başta pazarlama araştırmacılarını hedef alan 
bir örneklem çerçevesi içinde mevcut araştırma içeri-
ğine uygun biçimde güncel eğilimleri belirleyebilmek 
üzere yapılması, özellikle gelişen teknolojiler ışığın-
daki değişimlerin karşılaştırılması adına son derece 
faydalı olabilecektir.
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Özet
Beklenen hizmet, algılanan hizmet kalitesinin belirlen-
mesinde önemli bir unsurdur. Deneyim, ağızdan ağıza 
iletişim, kişisel ihtiyaçlar ve işletmenin dışarıdaki ile-
tişimi ise tüketicinin hizmete yönelik beklentisini etki-
leyen faktörlerdir. Bu çalışmada ilgili faktörlerden de-
neyim üzerine odaklanılmış ve hizmete ilişkin beklenti 
üzerinde geçmiş deneyimin öneminin varlığını tespit et-
mek amaçlanmıştır. Bu amaçla, THY’ye yönelik olarak 
Servqual ölçeğinin beklenti anketinden yararlanılmış 
ve hizmeti daha önce alan ile hiç almayanın o hizmet 
hakkındaki beklentileri arasındaki farklılık testine ba-
kılmıştır. Araştırma kapsamında 176 öğrenciden elde 
edilen anket verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın 
ilk bulgusu, geçmiş deneyim ile genel hizmet beklentisi 
(bir bütün olarak Servqual beklenti anketi) arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı yö-
nündedir. Bu bağlamda ortaya çıkan bir diğer sonuç, 
geçmiş deneyim açısından sınıflandırılan üç grubun da 
(aynı hizmeti aynı işletmeden daha önce almış olmak, 
aynı hizmeti farklı işletmeden daha önce almış olmak, 
daha önce böyle bir hizmet almamış olmak) genel hiz-
met beklentisi açısından hemen hemen aynı hizmet 
beklentisi içerisinde olduğudur. Geçmiş deneyim etkisi-
nin zayıf olmasının nedenin, THY’nin pazarlama ileti-
şimi ve sosyal sorumluluk projelerini baskın olarak yü-
rütmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Son söz 
olarak, araştırmacıların analizlerinde geçmiş deneyim 
faktörüne yer vermeleri uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Servqual, Beklenen Hizmet, 
Geçmiş Deneyim

Abstract
Expected service is an important factor in determining 
the perceived service quality. Experience, word-of-
mouth, personal needs, and external communication of 
company are factors that affect consumer’s expectations 
for service. This study focuses on the experience, one of 
relevant factors, and aims to detect the presence of the 
importance of past experience in service expectation. 
To that end, expectation questionnaire of Servqual sca-
le was used for Turkish Airlines (THY) and difference 
between expectations of people who got service before 
and expectations of people who never got service was 
tested. Data obtained from 176 students were analy-
zed. Initial findings of the study are that the difference 
between past experience and expectation questionnaire 
of Servqual scale is not statistically meaningful. In this 
context, another result is that all the three groups clas-
sified in terms of past experience have almost the same 
service expectation with regards to expectation ques-
tionnaire of Servqual scale. The reason of weakness of 
the impact of past experience is thought to result from 
intensive execution of marketing communication and 
social responsibility projects by THY. Finally, including 
the past experience factor in the analysis of the researc-
hers would be appropriate.

Keywords: Servqual, Expected Service, Past 
Experience
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Servqual Beklenti Anketinde Geçmiş Deneyim Sorgulanmalı Mıdır?

Giriş
Servqual ölçeği, tüm dünyada hizmet kalitesi araştır-
malarında kullanılan ölçeklerden biridir. Türkiye’de 
son on yılda hizmet kalitesi ile ilgili araştırmaların 
büyük bir çoğunluğunda yine bu ölçeğin kullanıldı-
ğı görülebilir. Dahası, Türkiye’deki Servqual ölçeği-
nin kullanıldığı, beklenti anketlerinin birçoğunda da 
beklentiye neden olabilecek literatürdeki faktörlere 
yer verilmemiştir. Bilindiği üzere, deneyim, ağızdan 
ağıza iletişim, kişisel ihtiyaçlar ve işletmenin dışarı-
daki iletişimi, tüketicinin hizmete yönelik beklen-
tisini etkileyen faktörlerdendir. Beklentiyi etki eden 
faktörler bu kadar belirgin ve birbirinden farklı iken 
Servqual beklenti ölçeğinin yer aldığı anket formun-
da bu faktörlere ait soruların olması gerekmez mi? 
Bu faktörleri dikkate almaksızın yapılan analizler bir 
eksiklik değil midir? Geçmiş deneyim, beklentiyi et-
kileyen en önemli faktör olduğuna göre; hizmeti daha 
önce alanın beklentisi ile almayanın beklentisi farklı 
değil midir? Servqual beklenti anketinde geçmiş de-
neyim sorgulanmalı mıdır? Bu çalışmada söz konusu 
sorulara cevap aramak amacıyla, THY ile geçmişte 
seyahat etmiş olanlar, THY dışı bir havayolu işletmesi 
ile seyahat etmiş olanlar ve hiç havayolu ile seyahat 
etmemiş olanlar Servqual beklenti anketine göre kar-
şılaştırılmıştır.

Kavramsal Çerçeve: Servqual Ölçeği
Müşteri beklentileri, tüketim tecrübelerinin, tatmi-
nin ve sadakatin anahtar belirleyicileridir. Bu sebeple, 
müşterilerin ne beklediklerini önceden bilmek pazar-
lama stratejilerinin başarısı için kritik bir önem taşır 
(Ofir ve Simonson, 2007, s.171).

Hizmet kalitesi literatüründe beklenti, kavram ola-
rak tüketici tatmin literatüründen farklı bir anlamda 
kullanılmaktadır. Tüketici tatmin literatüründe bek-
lentiler, tüketicilerin yapacağı işlem ve mübadele sı-
rasında hizmetle ilgili tahminler olarak görülürken; 
hizmet kalitesi literatüründe beklentiler, hizmet sağ-
layıcısının sunacağı değil, sunması gereken tüketici 
arzu ve istekleri olarak görülmektedir (Parasuraman 
vd., 1988, s.17).

Hizmet kalitesi ölçümünde kullanılan araçlardan 
bir tanesi olan Servqual, 1985 yılında yayınlandı-
ğından bu yana, yazarları Parasuraman, Zeithaml 
ve Berry tarafından çeşitli zamanlarda farklı açılar-
dan değerlendirilmiş, düzenlenmiş ve geliştirilmiştir 
(Parasuraman vd., 1985; 1988; 1991a; 1991b; 1993; 

1994a; 1994b; Zeithaml vd., 1993). Servqual’e dair 
ilk yayınlarında Parasuraman vd. (1985), hizmet ka-
litesinin on bileşenini tanımlamışlardır; güvenilirlik, 
heveslilik, yetkinlik, erişim, nezaket, iletişim, itibar, 
güvenlik, müşteriyi anlama ve tanıma, fiziksel var-
lıklar. 1988 yılındaki çalışmalarında ise Parasuraman 
vd. bu on bileşeni beş boyuta ayırmışlardır; güveni-
lirlik, güvence, fiziksel varlıklar, empati ve heveslilik. 
Parasuraman vd. (1988), müşterilerin bu beş boyuta 
dair hizmet kalitesi algılarını ve beklentilerini ölçme-
ye yardımcı olacak 22 soruluk ölçek geliştirmişlerdir. 
1991 yılında yayınladıkları çalışmalarında ise Parasu-
raman vd. (1991b), önceki çalışmalarını güncelleye-
rek tüm beklenti ölçeği sorularını değiştirmişlerdir. 
Aynı zamanda algı soruları üzerinde de bir takım 
değişiklikler yapmışlardır. Ölçeğe yönelik gelen eleş-
tiriler doğrultusunda yaptıkları değerlendirme çalış-
malarından (Parasuraman vd., 1993; 1994a) sonra 
hizmet kalitesi ölçümüne yönelik alternatif ölçekleri 
değerlendirdikleri çalışmalarında, beklenen hizmetin 
arzu edilen ve yeterli olan hizmet olarak iki parça ha-
linde değerlendirilebileceğini belirtmişlerdir (Para-
suraman vd., 1994b). 

Parasuraman vd. (1985) hizmet kalitesinin beş boşluk 
modeliyle ölçülebileceğini öne sürmüşlerdir. Birinci 
boşluk tüketici beklentileri ve yönetim algıları ara-
sında, ikinci boşluk yönetim algılarıyla hizmet kali-
te şartnamesi arasında, üçüncü boşluk hizmet kalite 
şartnamesiyle hizmet sunumu arasında, dördüncü 
boşluk hizmet sunumu ve dış iletişim arasında, be-
şinci boşluk ise beklenen hizmet ile algılanan hizmet 
arasındadır.

Beklenen hizmet, algılanan hizmet kalitesinin belir-
lenmesinde önemli bir unsurdur. Parasuraman vd. 
tarafından 1985’de ortaya atılan hizmet kalitesi mo-
delinde beklenen hizmet, pazarlama iletişiminden 
etkilenmenin yanı sıra, ağızdan ağıza iletişim, kişisel 
ihtiyaçlar ve geçmiş deneyimle şekillenmektedir. Hiz-
met kalite algısı tüketicinin beklentileriyle mevcut 
hizmet performansının karşılaştırılmasından oluş-
maktadır (Parasuraman vd., 1985, s.42;49). Karşılaş-
tırma sonrası beklentilere ulaşılırsa algılanan hizmet 
kalitesi tatmin edici olarak kabul edilir. İşletmelerin 
beklentileri gerçekçi olmayan seviyelere çıkarması 
ve yerine getirememesi müşteride hayal kırıklığı ya-
ratacağı için müşteri beklentileri yakalanmalı, hatta 
geçilmesi gerektiği düşünülmüştür (Berry vd., 1985, 
s.46;52). 
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Lee ve Hing (1995), hizmet kalitesinin, restoran gibi 
emek yoğun işletmelerde de ölçülebileceğini ve aynı 
sektördeki firmaların hizmet kalitesinin karşılaştırıl-
masının faydalı olduğunu öne sürmektedirler. 

Tüm bunların yanında, Servqual ölçeği geliştirildiği 
ilk günden itibaren çeşitli açılardan eleştirilmiştir. Bu 
eleştirilerin derlendiği iki çalışmada (Buttle, 1996; 
Ladhari, 2009) ölçeğin, hizmet kalitesini beklenti ve 
algı arasındaki farkla ölçmeye çalışması, ölçeğin hiz-
metin sonuçlarına değil de hizmet sunum sürecine 
odaklanması, Servqual’in beş boyutunun evrensel ol-
maması, hizmet kalitesine dair gerçek beklentiyi ölç-
mekte yetersiz kalması, boyutları ölçmeye çalışan so-
ruların o boyuttaki çeşitliliği ortaya koymakta yeter-
siz kalması, tüketicilerin hizmet kalitesi değerlendir-
melerinde zamansal farklılıkların ortaya çıkabilmesi, 
ölçekteki bazı soruların zıt kutuplarda bulunmasının 
cevaplama hatasına sebep olması, Servqual’in online 
mecrada uygulanabilirliği ve ölçeğin farklı kültürlere 
uygulanmasında zorlukların ortaya çıkabilmesi başlı-
ca eleştirel noktalar olarak belirtilmiştir. 

Diğer yandan, Boulding vd, (1993) yaptıkları bir ça-
lışma sonucunda, hizmet kalitesinin doğrudan sade-
ce algılardan etkilendiğini ve genel kanının aksine 
firmaların tüketicilerin hizmet kalitesi algılarını art-
tırmak için beklentileri düşük tutmak yerine yüksek 
tutmalarını önermişlerdir.

Yine, Ofir ve Simonson (2007), satınalma öncesi bek-
lentilerin ifade edilmesinin, hizmeti alma sürecinde-
ki müşterilerin olumsuz yönlere odaklanmasına ve 
aynı performansı daha olumsuz algılamasına neden 
olabileceğini öne sürmüşlerdir. Çünkü beklenti öl-
çeği, hizmeti daha almaya başlamamış tüketiciye uy-
gulanmakta ve bu durum, tüketicinin hizmeti alma 
sürecinde uyarılmasına ve yönlendirilmesine neden 
olabilmektedir. (Ofir ve Simonson, 2007, s.171).

Müşterinin geçmiş tüketim tecrübesi hizmetin tekrar 
aynı sağlayıcıdan ya da diğer hizmet sağlayıcıların-
dan alındığında oluşacak beklentiyi etkilemektedir 
(Urban, 2010: 822). Pakdil ve Aydın (2007) geçmiş 
deneyimin havayolu tercihinde müşteri beklentileri-
ni etkileyen en etkili faktör olduğunu ifade etmişler-
dir. Chau ve Kao (2009) müşterilere daha yakın olan 
geçmiş tecrübe ve ağızdan ağıza iletişim faktörlerinin 
yüksek maliyetlere sebep olan reklam ve satış geliş-
tirme gibi dış iletişim faktörlerine göre daha etkili 
olduğunu, işletmelerin yeni müşteriler için reklam 

vermek yerine mevcut müşteriler için iyi bir geçmiş 
tecrübe sunmanın daha etkili olacağını savunmuştur. 
Urban (2010) yaptığı bir araştırmada Servqual ölçe-
ğindeki beş boyuttan ikisi olan fiziksel görünüm ve 
empatinin tamamen geçmiş deneyimden bağımsız 
olduğunu, işletmelerin bu boyutlarda müşterilere her 
zaman yeni bir izlenim sunarak, mevcut müşterilere 
bu boyutlarda her seferinde yeni birer müşteri gibi 
davranmaları gerektiğini belirtmiş, marka sadakati 
duyan müşterilerin ise hizmet sağlayıcılarına güven 
duymaları sonucu daha düşük hizmet güvencesi bek-
lediklerini ifade etmiştir.

Ağızdan ağıza iletişimin insanların bildiği, hissettiği 
ve yaptıklarında etkisi olduğu yıllardır kabul edil-
mektedir ve araştırmalar genel olarak ağızdan ağıza 
iletişimin davranışlarda pazarlamacıların kontrol et-
tiği kaynaklardan çok daha etkili olduğunu öne sür-
mektedir. Ağızdan ağıza iletişim özellikle farkındalık, 
beklenti, algı, tutum, davranışsal niyet ve davranış 
gibi çeşitli durumlarda etkili bir faktördür (Buttle, 
1998, s.241). 

Ağızdan ağıza iletişimle pozitif düşünceler kadar 
negatif düşünceler de yayılmaktadır. Richins (1983) 
ağızdan ağıza iletişimi tatminsizliğe verilen üçüncü 
cevap olarak ele almış, tatminsizliğe karşı tüketicinin 
genel olarak tepkisiz kaldığını ancak tatminsizliğin 
ciddi boyuta ulaştığında diğer unsurları görmezden 
gelerek şikayet ettiğini, şikayet etmekten kaçınan tü-
keticilerin büyük bir kısmının tatmin olmamış tecrü-
belerini anlatma olasılığının yüksek olduğunu vur-
gulamıştır. Negatif ağızdan ağıza iletişim işletmelerin 
itibar kaybetmesine ve kârlılığın azalmasına sebep 
olabilir, ancak işletme müşterisinin problemini tat-
min edici şekilde çözerse durumu lehine çevirebilir 
(Hussain vd, 2015). Hizmet performansı için ağızdan 
ağıza iletişim bilgi kaynağı olarak belli bir ağırlığa 
sahiptir, bunun sebebi tarafsız olduğunun düşünül-
mesidir. Hizmetlerin satın alma davranışından önce 
değerlendirilmesinin zor olması ağızdan ağıza iletişi-
mi oldukça önemli hale getirmektedir (Zeithaml vd., 
1993, s.9).

Okumakta olduğunuz bu çalışmanın kapsamı, hava 
yolları seyahat işletmelerinde Servqual beklenti ölçeği 
üzerinedir. Seyahat sektöründe hizmet kalitesi - Serv-
qual ölçeği üzerine bir çok çalışma bulunmaktadır 
(örn. Pakdil ve Aydın, 2007; Pantouvakis vd., 2008; 
Awasthi vd., 2011; Pakdil ve Kurtulmuşoğlu, 2014). 
Pakdil ve Aydın (2007) havayolu sektöründe hizmet 
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kalitesini ölçtükleri çalışmalarında orijinal Servqual 
ölçeğini uyarlama yaparak kullanmışlardır. Çalışma-
larının sonucunda “cevap verebilirlik” boyutunu en 
önemli, “uygunluk” boyutunu ise en az önemli boyut 
olarak bulmuşlardır. Ayrıca, çalışmalarında havayolu 
tercihini etkileyen en önemli faktörün geçmiş dene-
yimler olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Deniz yolu 
taşımacılığında hizmet kalitesini inceleyen Pantou-
vakis vd. (2008), çalışmalarının sonucunda denizyolu 
yolcuları için hizmet kalitesinde en önemli boyutun 
“fiziki varlıklar” olduğunu bulmuşlardır. Bir diğer 
çalışmada Awasthi vd. (2011) Servqual ve bulanık 
TOPSİS’i bir arada kullanarak kentsel ulaşım araç-
larında hizmet kalitesini ölçmek için farklı bir bakış 
açısı getirmeye çalışmışlardır. Geliştirdikleri bu yak-
laşımı Montreal metrosunun hizmet kalitesi ölçümü 
üzerinde uygulamışlar ve yaklaşımlarının en önemli 
özelliğinin kantitatif bilginin yetersiz olduğu durum-
larda hizmet kalitesi değerlendirmesi yapabilmesi ol-
duğunu belirtmişlerdir. Diğer bir ulaşım ve ulaştırma 
biçimi olan karayolunda hizmet kalitesini inceleyen 
Pakdil ve Kurtulmuşoğlu (2014), karayolu ile seyahat 
eden yolcuların, kalite göstergesi olarak en çok “çalı-
şanların empatik yaklaşımı”, “otobüslerin teknolojik 
özellikleri”, “hatasız hizmetler” ve “yetkin çalışanlar” 
faktörlerini gördüklerini belirtmektedirler. Chau ve 
Kao (2009) havayolu sektöründe algılanan ve bek-
lenen hizmet kalitesi seviyeleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulmuş, bu farklılığın 
eğitim, meslek ve gelir seviyesi gibi demografik fak-
törlerden geldiğini tespit etmiştir. Aynı zamanda bu 
araştırma ile, Servqual modelinin boyutlarının hava-
yolu sektörüne uygunluğu test edilmiştir.

Bu araştırmada ise dünyaca tanınmış bir hava yolu 
şirketi olan THY’nin hizmet kalitesini ölçmekten 
daha çok, Servqual beklenti ölçeğinde cevaplayıcıla-
rın THY deneyimine dair bilgilerinin edinilmesinin 
gerekliliği tartışılmıştır.

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Araştırmanın amacı, hizmete ilişkin beklenti üze-
rinde geçmiş deneyimin öneminin varlığını tespit 
etmektir. Bu amaçla, hizmeti daha önce alan ile hiç 
almayanın o hizmet hakkındaki beklentileri arasında 
farklılık testine bakılmıştır. 

Araştırmada THY’ye yönelik Servqual ölçeğinin bek-
lenti anketinden yararlanılmıştır. Ayrıca anket for-
munda demografik verilere ait soruların yanında, şu 
üç ayrımı tespit etmeye yönelik sorulara da yer veril-
miştir:

1. Daha önce THY ile seyahat etme durumu (THY 
grubu),

2. Daha önce THY harici bir havayolu işletmesi ile 
seyahat etme durumu (THYDIŞI grubu) ve

3. Daha önce hava yolu ile hiç seyahat etmemiş 
olma durumu (HYSEO grubu).

Bu araştırma kapsamında, geçmiş deneyim ile Serv-
qual beklenti ölçeği arasında anlamlı farklılığın testi 
(tek yönlü ANOVA) ve Servqual beklenti ölçeğine 
göre THY, THYDIŞI ve HYSEO şeklindeki geçmiş 
deneyim grupları arasındaki anlamlı farklılığın testi 
(Tukey) hedeflenmiştir.

Tablo 1. Araştırmanın Örneklemine ait Demografik Bilgilerin Frekans Dağılımı

Değişken  Sayı (n)  Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kız  103  58,5 

Erkek  73  41,5 

Toplam    176  100 

Yaş 

21  45  25,6 

22  49  27,8 

23  49  27,8 

24  22  12,5 

25 ve üzeri  11  6,3 

Toplam    176  100 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Araştırmanın örnek kitlesi Pamukkale Üniversitesi 
İİBF İşletme bölümünde en az iki yıl eğitim görmüş 
öğrencilerdir (üçüncü ve dördüncü sınıflar). Tablo 
1.’de araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyet ve yaş 
dağılımlarını gösteren bilgiler yer almaktadır. Buna 
göre, araştırmaya katılanların %41,5’ini (n=73) erkek, 
%58,5’ini (n=103) ise kız öğrenciler oluşturmaktadır.  

Anket iki bölümden meydana gelmekte olup ilk bö-
lümde kişisel bilgilerin cevaplandığı 5 soru, ikinci 
bölümde ise Parasuraman vd. (1988)’in geliştirdi-
ği Servqual ölçeğindeki beklenti boyutunu ölçen 
(THY’ye uyarlanmış) 22 soru bulunmaktadır. Ölçe-
ğin iç tutarlılığının hesaplanmasında Cronbach Alfa 
güvenirlik katsayısından yararlanılmıştır. Uygulama 
sonucunda ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.914 olarak 
bulunmuştur.

Bulgular
Tablo 2.’de araştırmaya katılan cevaplayıcıların ha-
vayolu seyahat deneyimlerine ilişkin bulgular yer 
almaktadır. Buna göre, araştırmaya katılanların 
%38,1’ini (n=67) THY ile seyahat etmiş olanlar 
(THY), %13,6’sını (n=24) THY ile hiç seyahat etme-
miş olup başka bir havayolu firması ile seyahat et-
miş olanlar (THYDIŞI), %43,8’ini (n=85) daha önce 
havayolu ile hiç seyahat etmemiş olanlar (HYSEO) 
meydana getirmektedir. Ayrıca aynı tabloda ölçeğin 
tek bir faktörden meydana gelmesi durumuna göre 
(22 maddenin ortalaması) üç grubun beklenti orta-
lamaları yer almaktadır. Bu üç grubun 1-7 noktalı 
beklenti ölçeğine ilişkin ortalama puanları incelen-
diğinde, en yüksek beklentiye THYDIŞI’nın (5,5152), 
en düşük beklentiye ise HYSEO’nun (5,0326) sahip 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Hizmet Deneyimine İlişkin Cevaplayıcı Sayıları ve Ölçek Ortalama Puanları

  n  %  Ortalama  St.Sapma  St.Hata 

THY  67  38,1  5,2368  1,10296  ,13475 

THYDIŞI  24  13,6  5,5152  1,18113  ,24110 

HYSEO  85  48,3  5,0326  1,12802  ,12235 

Toplam  176  100  5,1761  1,13142  ,08528 

 

Geçmiş deneyim faktörü ile genel hizmet beklentisi 
(Servqual beklenti anketine ait 22 maddenin ortala-
ması) arasındaki anlamlı farklılığın testi için varyans 
analizi (ANOVA), geçmiş deneyim faktörü içerisinde 
yer alan gruplar (THY-THYDIŞI-HYSEO) arasın-
daki farklılıkları çoklu karşılaştırma yoluyla ortaya 
koymak için ise Tukey Testi - varyans analizi gerçek-
leştirilmiştir. Şekil 1.’de sunulan analiz sonuçlarından 
görüleceği üzere; geçmiş deneyim faktörü ile genel 
hizmet beklentisi (bir bütün olarak Servqual beklenti 
anketi) arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Benzer 
olarak, genel hizmet beklentisine göre, geçmiş de-
neyim faktörünü meydana getiren THY-THYDIŞI-
HYSEO grupları arasında anlamlı bir farklılık sapta-
namamıştır (p>0,05). 

Şekil 1.’de gösterilen analiz sonuçları, literatüre göre 
pek de beklenmeyen bulguları içermektedir. Konuyu 
derinlemesine incelemek amacıyla; geçmiş deneyim 
faktörü ile Servqual ölçeğinin alt boyutları arasındaki 

anlamlı farklılığın testine ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 
3.’de geçmiş deneyim faktörü ile her bir boyutun fark-
lılık testine ilişkin bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3’de boyutlara göre grupların ölçek puan or-
talamaları incelendiğinde, havayolu ile hiç seyahat 
etmemiş olanların (HYSEO), “Empati” boyutu dışın-
da her boyutta en düşük beklentiye sahip oldukları 
görülmektedir. Bir diğer dikkat çeken bulgu ise “Fi-
ziksel Varlıklar”, “Güvence” ve “Empati” boyutlarında 
en yüksek beklentiye sahip grubun Türk Havayolları 
dışında başka firmalar ile seyahat edenler (THYDI-
ŞI) olmasıdır. Öte yandan bu bulguların istatistiksel 
olarak anlamlılığı incelendiğinde, 4 boyutta 3 gru-
bun hizmet beklentisi arasında anlamlı bir farklılığa 
rastlanmazken (p>0,05), Güvence boyutunda anlamlı 
bir farklılık olduğu (p<0,05) sonucuna ulaşılmıştır. 
Güvence boyutundaki bu farklılığın kaynağını ortaya 
koymak amacıyla gerçekleştirilen çoklu karşılaştırma 
sonuçları Şekil 2.’de gösterilmiştir.
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Şekil 2.’deki güvence boyutu çoklu karşılaştırma so-
nuçları incelendiğinde THYDIŞI ve HYSEO arasın-
daki anlamlı farklılığın bulunduğu görülmektedir 
(p=0,049 ; p<0,05). Daha derin bir analiz yapabilmek 
amacıyla boyutta yer alan her bir madde açısından da 
çoklu karşılaştırma testine ihtiyaç duyulmuştur.

Şekil 3.’deki güvence boyutundaki maddelere göre 
geçmiş deneyim faktörü grupları çoklu karşılaştır-

ma sonuçları incelendiğinde, Madde 21’in (“THY 
personeli kibardır”), boyuttaki diğer maddelerden 
ayrıldığı, gruplar arasında anlamlı bir farklılık göster-
diği görülmektedir (p=0,001 ; p<0,05). Bu maddeye 
göre, HYSEO’nun hem THY (p=0,015 ; p<0,05) hem 
de THYDIŞI (p=0,004 ; p<0,05) ile anlamlı farklılık 
gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

THY 
n=67 , %38,1 
Ort= 5,2368 

 

HYSEO 
n=85 , %48,3 

Ort= 5,0326  

 

THYDIŞI 
n=24 , %13,6 

Ort= 5,5152  

 

Ort.Fark= ,20423 

St. Hata= ,18392  

p= ,509 

Farklılık Yok  

Ort.Fark= ‐,27843 

St. Hata= ,26782  

p= ,553 

Farklılık Yok 

Ort.Fark= ,48266 

St. Hata= ,26023  

p= ,155 

Farklılık Yok  

p= ,156 

Farklı lık Yok 

Levene İstatistiği; p=,758 

(Varyansların homojenliği testi)  

Şekil 1. Genel Hizmet Beklentisine Göre Geçmiş Deneyim Faktörü Grupları Çoklu Karşılaştırma Testi

Tablo 3. Servqual Ölçeği Boyutların Göre Geçmiş Deneyim Faktörünün ANOVA Sonuçları

BOYUTLAR 

Geçmiş Deneyim Grupları Ortalamaları 

p  Farklılık 

THY  THYDIŞI  HYSEO 

Fiziksel Varlıklar  5,2711  5,7188  5,0600  ,118  YOK 

Güvenilirlik  5,4187  5,3417  5,0601  ,314  YOK 

Heveslilik  5,6940  5,5729  5,4300  ,622  YOK 

Güvence  5,1928  5,6042  4,8235  ,046  VAR 

Empati  4,6448  5,3083  4,7325  ,150  YOK 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I 

Ort=5,3
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6 

p= ,568 

Farklılık 

Yok  

p= 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Farklılık 

Yok 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THY 

Ort=5,2

8 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I 

Ort=5,6

HYSEO 

Ort=4,8

7 

p= ,888 

Farklılık 

Yok  

p= ,296 

Farklılık 

Yok  

p= ,101 

Farklılık 

Yok  

p= ,589 

Farklılık 

Yok  

THY 

Ort=5,5

4 

THYDIŞI  

Ort=6,0

5 

HYSEO 

Ort=4,7

5 

p= ,015 

Farklılık 

Var  

p= ,004 

Farklılık 

Var 

  p= ,001 

  Farklılık   

Var 

THY 

Ort=4,8

9 

THYDIŞI  

Ort=5,5

0 

HYSEO 

Ort=4,7

1 

p= ,391 

Farklılık 

Yok  

p= ,813 

Farklılık 

Yok  

p= ,127 

Farklılık 

Yok  

p= ,281 

Farklılık 

Yok  

Madde 21  Madde 22 

  p= ,087 

  Farklılık   

Yok 

  p= ,150 

  Farklılık   

Yok 

Madde 19  Madde 20 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THY 
Ort= 5,1928 

HYSEO 
Ort= 4,8235 

 

THYDIŞI 
Ort= 5,6042  

 

Ort.Fark= ,36932 

St. Hata= ,23560  

p= ,263 

Farklılık Yok  

Ort.Fark= ,41138 

St. Hata= ,33445  

p= ,437 

Farklılık Yok 

Ort.Fark= ,78070 

St. Hata= ,32919  

p= ,049  

Farklılık Var  

p= ,046 

Farklı lık Var 

Levene İstatistiği; p=,749 

(Varyansların homojenliği testi)  

 

Şekil 2. Güvence Boyutuna Göre Geçmiş Deneyim Faktörü Grupları Çoklu Karşılaştırma Testi

Şekil 3. Güvence Boyutu Maddelerine Göre Geçmiş Deneyim Faktörü Grupları Çoklu Karşılaştırma Testi
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Servqual Beklenti Anketinde Geçmiş Deneyim Sorgulanmalı Mıdır?

Tartışma ve Sonuç
Bu araştırma fikri, Türkiye’de uygulanan birçok Serv-
qual beklenti anketinde, cevaplayıcıların geçmiş de-
neyim bilgisinin araştırmacılar tarafından sorgulan-
mamasının eksikliğini gözler önüne sermek için or-
taya çıkmıştır. Çünkü Parasuraman vd.’nin 1985’deki 
çalışmalarında anlatılan beklentiyi etkileyen faktör-
leri dikkate almaksızın beklenti anketini analiz et-
mek, bir araştırmanın önemli bir kısıtı olarak kabul 
edilebilir.

Bu fikir doğrultusunda, cevaplayıcılara THY ile il-
gili 22 maddelik Servqual beklenti anketi uygulan-
mıştır. Yine aynı formda, cevaplayıcıların daha önce 
THY’den hizmet alma durumları (THY), THY dışın-
da bir havayolu işletmesinden hizmet alma durumla-
rı (THYDIŞI) ve daha önce hiç havayolu ile seyahat 
etmemiş olma (HYSEO) durumları sorgulanmıştır. 
Böylelikle, geçmiş deneyim faktörünü meydana geti-
ren THY, THYDIŞI ve HYSEO şeklinde üç grup be-
lirlenmiştir. 

Araştırmanın ilk bulgusu, geçmiş deneyim ile genel 
hizmet beklentisi arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
bir farklılığın olmadığı yönündedir. Buna bağlı olarak 
türetilen bir diğer bulgu ise THY ile ilgili genel hiz-
met beklentisi cevaplama durumuna göre; THY geç-
miş deneyimi olan ile deneyimi olmayan cevaplayı-
cılar arasında farklılığın kanıtlanamadığı üzerinedir. 
Yani THY, THYDIŞI ve HYSEO şeklindeki üç grup 
da hemen hemen aynı hizmet beklentisi içerisindedir. 
Literatürden farklı olarak tespit edilen bu bulgunun 
THY’nin pazarlama iletişimi ve sosyal sorumluluk 
projelerinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Son 
yıllarda ciddi atılımlarda bulunarak küresel ve büyük 
bir marka olan THY, reklam ve sponsorluk faaliyetle-
rine de önemli yatırımlar yapmıştır. Ayrıca THY spor 
organizasyonları ve spor kulüplerine sponsor olarak 
da adından sıkça söz ettirmektedir. Kısacası, beklen-
tiyi etkileyen faktörlerden olan THY’nin pazarlama 
iletişimi faaliyetleri ve tüketicinin ağızdan ağıza yay-
dığı bilgiler, geçmiş deneyim faktörünün önüne geç-
miş olabileceği öngörülmektedir.

Diğer yandan, konu hizmetin beş boyutu ve onların 
maddelerine göre değerlendirildiğinde, güvence bo-
yutuna yönelik farklı bulgulara ulaşılmıştır. Ancak bu 
farklılığın da THY hizmetini geçmişte alma ile alma-
ma arasında değil, THY hizmeti dışında seyahat etme 
ile hiç hava yolu ile seyahat etmeme arasında olduğu 

yönündedir. Güvence boyutu maddelerine bakıldı-
ğında geçmiş deneyim faktörünün, “THY persone-
li kibardır” maddesi ile anlamlı farklılık gösterdiği 
bulgusuna ulaşılmıştır. Yani daha önce hava yolu ile 
hiç seyahat etmemiş olanlar ile en az bir defa seyahat 
etmiş olanların THY personelinin kibarlığı ile ilgili 
beklentileri farklıdır. Çalışanların nazikliği maddesi-
ni ön plana çıkaran bu bulgu, Tsang vd. (2012)’nin 
tema parklarının hizmet kalitesine yönelik yaptığı ça-
lışmasını da destekler niteliktedir.

Öz olarak, her ne kadar bu çalışmada, Servqual bek-
lenti anketinde cevaplayıcıların geçmiş deneyiminin 
sorgulanması gerektiğine dair kesin sonuçlara ula-
şılmamış olsa da bu bulgunun farklı işletme/hizmet 
sektörü için de geçerli olacağını söylemek mümkün 
değildir. Çünkü THY’nin pazarlama iletişimi ve sos-
yal sorumluluk projelerini baskın olarak yürütmesi-
nin, bu bulgu üzerinde önemli bir etkisinin olduğu 
öngörülmektedir. Başka bir ifade ile, geçmiş deneyi-
min genel hizmet beklentisi üzerinde etkisinin zayıf 
olması bulgusu, THY’ye özgü bir durumdur. Dolayı-
sıyla gelecekte Servqual beklenti anketini uygulayan 
araştırmacıların, anket formlarına geçmiş deneyimi 
tespit etmeye yönelik sorular eklemesine gerek olma-
dığını ifade etmek doğru olmaz. Bu nedenle araştır-
macıların beklenti anket formlarında geçmiş dene-
yime yönelik sorulara yer vermeleri ve analizlerinde 
geçmiş deneyimin etkisini test etmeleri tavsiye edilir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, son yıllarda Foursquare adıy-
la hayatımıza giren ve yakın geçmişte Swarm adı 
altında kullanıcılarına çeşitli yenilikler sunan yer 
bildirim (check-in) uygulamasının üniversite öğrenci-
leri tarafından kullanımları ile yer bildirimi yapılan 
mekânlara/markalara karşı tutum ve satın alma niye-
tine etkisini ortaya çıkartmaktır. 

Araştırmada, üniversite öğrencilerinin en fazla tercih 
ettiği mekânlar, “Cafe”, “Bar”, “Okul”, “Restoran” ve 
“Alışveriş Merkezi”dir. Toplam 263 geçerli anket analize 
tabi tutulmuştur.  Yapılan regresyon analizi sonucuna 
göre, öğrencilerin markalara/mekânlara karşı tutum-
ları ve satın alma niyeti üzerinde etkili olan faktörler 
“eğlence ve iletişim halinde olma” ile “görüş bildirme ve 
keşfetme” olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Foursquare, Swarm, Yer 
Bildirimi, Mekânlar, Satın Alma Niyeti

Abstract
The purpose of this study is to reveal that in recent 
years entering our lives with the name of Foursquare 
which recently offering a variety of innovations to the 
users under the name of Swarm check-in applications 
by using university students with bearing of an attitude 
to the check-in brands/places and its effect on purchase 
intention.

The research was conducted on university students 
most favoured places are “cafe”, “bar”, “school”, “res-
taurant” and “shopping malls”. The total number of 
usable surveys were 263. According the regression 
analysis results, two factors emerged as having an effect 
on brands/places attitude and purchase intention: “to 
be entertainment and communication” and “comment 
and discovery”.

Keywords: Foursquare, Swarm, Check-in, Places, 
Purchase Intention

Giriş
Günümüzde her yaştan milyonlarca insan sosyal 
medya araçlarını, sosyal paylaşım sitelerini ve online 
uygulamaları kullanmaktadırlar (Pempek vd, 2009, 
s. 228). Teknolojinin hayatımızın ayrılmaz bir parça-
sı haline geldiği 2000’li yıllarda, internet, bilgisayar, 
akıllı telefon ve internete bağlanabilen diğer tekno-
lojik cihazları kullanan yüz milyonlarca kullanıcı, 
arkadaşlarıyla bağlantıda kalabilmek, yeni arkadaşlar 
edinmek, video, fotoğraf ve bilgi alışverişi yapmak, 
kişisel bloglarını tanıtmak ve paylaşmak gibi neden-
lerden dolayı binlerce sosyal paylaşım uygulamala-
rını kullanmaktadırlar (Kim vd., 2010, s.215).Böyle-
likle, yeni iletişim teknolojileri özellikle internet ve 
akıllı telefon kullanıcılarına düşüncelerini, eylemleri-
ni, beğeni, eleştiri, görüş ve önerilerini paylaşacakları 
olanaklar yaratan, fikir alışverişinin, paylaşımın ve 
tartışmanın esas olduğu bir ortam sunmaktadır. 

Tüketicilerin Foursquare veya Swarm Uygulamalarını Kullanarak Yer Bildirimi 
Yapma Davranışlarının, Marka Tutumuna ve Satın Alma Niyetine Etkisi 

The Customers’  Behaviour For Check-in Using Foursquare or Swarm Applications, 
Their Effection Toward Brand Attitude and Purchase Intention
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Tüketicilerin Foursquare veya Swarm Uygulamalarını Kullanarak Yer Bildirimi Yapma Davranışlarının, Marka Tutumuna ve Satın Alma Niyetine Etkisi

Tüketiciler interneti, sosyal medyayı ve akıllı telefon 
uygulamalarını her geçen gün günlük rutinlerinin 
arasına daha fazla yerleştirmekte ve bu araçları kulla-
narak pek çok farklı eylem gerçekleştirebilmektedirler. 
Bloglarda bir ürün/hizmet/mekân veya marka ile ilgili 
yazılı ve görsel içeriği takip edebilen tüketiciler, bu içe-
riklere yorum yaparak katkıda bulunabilmekte ya da 
bu tür içerikleri kendileri oluşturabilmektedirler.

“Gelecek fikirlerini söyleyen ve yayan insanların 
olacak” diyen Godin (2004, s.14), fikirlerin bir virüs 
gibi yayılmasında internetin lokomotif gücüne vurgu 
yapmaktadır.  Sosyal medya ve akıllı telefon uygula-
maları (application) olarak adlandırılan sanal ortam-
lar, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve in-
sanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi 
arttırması bakımından önem taşımaktadır. İnternet 
ve akıllı telefon kullanımının büyük bir hızla artması 
ile özellikle son 10 yıl içinde çeşitli lokasyon paylaşma 
ve yer bildirme uygulamaları geliştirilmiştir. 

Bu bilgilerden hareketle, çalışmada, üniversite öğren-
cilerinin foursqaure/swarm uygulamalarının yapmış 
oldukları lokasyon paylaşımlarının, yer bildirimi 
yaptıkları mekânlara veya markalara karşı tutum ve 
satın alma niyeti üzerine etkisi incelenmektedir.

Sosyal Medya, Foursquare ve Swarm 
Uygulamaları
Sosyal medya, çevrimiçi servisleri ve teknolojileri içe-
ren, bir kavramdır (Lietsala ve Sirkkunan, 2008, s.18). 
Sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmadan, 
bireyler arası paylaşımın, tartışmanın esas olduğu bir 
insani iletişim şeklidir (Komito ve Bates, 2009, s.233). 
Gülsoy (2009, s.245)› a göre, sosyal medya, birbirin-
den bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi 
içeriklerini yansıtabilmelerini ve başkalarıyla pay-
laşabilmelerini sağlayan çevrimiçi uygulamalardır.  
Kaplan ve Haenlein (2009) ise sosyal medyay, kulla-
nıcı tabanlı içeriğin oluşturulmasına ve değiştirilme-
sine imkân tanıyan internet temelli uygulamalar bü-
tünü olarak tanımlamışlardır. Genel olarak bireylerin 
internette birbirleri ile yaptıkları diyaloglar ve payla-
şımlar sosyal medyayı oluşturmaktadır. (http://www.
kurumsalhaberler.com , Erişim Tarihi:23.04.2015).

Sosyal medya sosyal ağlar ve toplu gruplardan oluş-
maktadır. İnsanlar dünyanın her yerinden diğer 
kullanıcıları ve kurumları tanırlar, arkadaşlık ve iş 

ilişkileri kurarlar, ürün/hizmet, fikir ve nesnelerin 
içeriğine ilişkin bağlılık gösterirler ve paylaşımlarda 
bulunurlar (Solis, 2010, s.6). Sosyal medya en yüksek 
derecede paylaşımın gerçekleştiği, online medyanın 
yeni bir türü olarak pek çok fırsatı da beraberinde su-
nan bir araçtır (Mayfield, 2010, s.8).

Sosyal medyanın çok yönlü olma özelliği, kullanıcı-
larına karşılıklı konuşma, çevrimiçi paylaşımda bu-
lunma, katılan her yeni kullanıcının içeriği düzelte-
bilmesi ve paylaşabilmesi gibi olanaklar sağlarken bir 
yandan da tüketicilerin marka algısına etki etmekte, 
sosyal itibarlarının biçimlendirilmesine katkı sağla-
maktadır (Evans, 2008, s.87). 

Sosyal medya, kullanıcılara çok hızlı elde edilen 
geri bildirimler sağlaması bakımından bireyler için 
önemli olduğu gibi (Gilbert ve Karahalios, 2009, s.2), 
toplumun davranışlarını etkilemesi bakımından da 
önemlidir (Kirschenbaum, 2004, s.99). 

Dellarocas (2003, s.1424)’a göre sosyal medya ve akıl-
lı telefon uygulamalarının kullanıcıları tarafından 
ürün, hizmet ve markalara yönelik yapılan payla-
şımlar, paylaşılan internet tabanlı içeriğin öneminin 
her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Bununla 
birlikte, kullanıcı tarafından oluşturulmuş içeriğin 
kaynağının net olarak belli olmaması sebebiyle, pay-
laşılan bilgilerin doğruluğu da tartışılabilir (Smith, 
Menon ve Sivakumar, 2005, s.15-37). 

Gunelius ise (2011, s.202), artık kullanıcılar tarafın-
dan iletilmek istenen mesajların, yaşanmış gerçek de-
neyimlere dayandığı ve bu deneyimler sonrasında in-
ternette karşılıklı konuşmalar, içerik yaratma ve pay-
laşma gibi yöntemlerle yapıldığından dolayı, kullanıcı 
tabanlı içeriklerin şirketler , markalar  ve kurumlar 
tarafından oluşturulmuş içeriklerden daha güçlü bir 
hal aldığını savunmaktadır.

Time dergisinin 2006 yılında “Yılın İnsanı”nı “Sen” 
olarak belirlemiştir. Bu uygulamadaki amaç; kulla-
nıcı tabanlı içerik sonucu oluşan iletişim ile internet 
kullanıcılarının birbirlerini etkilemelerinin ne kadar 
önemli olduğunu vurgulamaktır (Safko, 2010, s139). 

Kullanıcıların internet ortamında, pek çok farklı 
konuda oluşturdukları ve paylaştıkları bu içerikler 
sayesinde insanlar başka yerlerde ulaşamayacakları 
bilgilere kolaylıkla ulaşmaktadırlar (Kushin ve Yama-
moto, 2010, s.625). 
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Instagram, SnapChat, YouTube gibi sosyal medya 
uygulamaları ve online sosyal paylaşım siteleri kul-
lanıcılarına fotoğraf, video, müzik, yazı ve benzeri 
pek çok görsel ve işitsel paylaşımda bulunma imka-
nı sağlarken (Cheung ve Matthew, 2010, s.24), Face-
book, Twitter, LinkedIn, My Space ve benzeri sosyal 
paylaşım siteleri kişilere kendi profillerini oluştura-
bilme, yönetebilme ve diğer kullanıcılarla bağlantıda 
kalabilmeleri için online bir ağ oluşturma imkanı 
vermektedir (Kaplan ve Haenlein, 2010, s.63). Dün-
yanın her yerinden kullanıcılar, bu tür sosyal med-
ya ortamları ve uygulamaları sayesinde birbirleriyle 
iletişim kurabilir ve ilişki halinde olabilirler (Fogel 
ve Nehmad, 2009, s. 153). Sosyal paylaşım sitelerinin 
temelini bu ilişkiler oluştururken (Waters vd., 2009, 
s.102), özellikle genç yetişkinler arasında internette 
sosyalleşme ve iletişim kurma önemli bir yer tutmak-
tadır (Kirschnerand ve Karpinsky, 2010, s.3).  

Yukarıda bahsi geçen sosyal medya araçlarının yanı 
sıra, 2009 yılında hayatımıza giren Foursqaure uygu-
laması, arkadaşlar ile yer bildirimi (check-in)  yapma 
ve gerçek zamanlı konum paylaşmayı başlatmıştır. 
Foursqaure, kullanıcılarının benzer istek ve ihtiyaç-
larına göre, mekanlara verilen öneriler ve puanlar ile, 
kullanıcılarına mükemmel yerler bulmak için yerel 
aramayı başlatmıştır. (http://tr.foursquare.com/abo-
ut, Erişim Tarihi:18.04.2015). 

Foursquare, tüketiciye sunmuş olduğu hizmeti; şehir-
leri ve mekânları keşfetmeyi kolaylaştıran ve daha il-
ginç hale getiren,  tüketicilerin konumunu bildirmeye 
dayanan ve sosyal ağ üzerinden kullanılan bir akıllı 
telefon uygulamasıdır  (Tang, K. vd. 2010, s.85-94). 

Bu uygulama, kullanıcılarına farklı şehirleri keşfettir-
meyi vaat eden, küresel konumlama sistemini kulla-
nan ve kullanıcıların arkadaşlarıyla ağ kurmasını sağ-
layan bir uygulamadır. (http://foursquare.nedir.com, 
Erişim Tarihi:18.04.2015).

Foursqaure yetkilileri, 2014 yılında,  Swarm adı al-
tında yeni bir yer bildirimi uygulaması geliştirmiştir. 
Swarm uygulaması sayesinde kullanıcıların, arkadaş-
larını takip ederek onlarla buluşmanın en hızlı yolu-
nu buldukları söylenmektedir. Ayrıca, Swarm uygula-
ması kullanıcıları, arkadaşlarının nerede olduklarını, 
bulundukları bölgeyi ve uzaklık mesafesi gibi bilgileri 
kolayca öğrenebilmektedir. 2009 yılından bu yana 
Foursqaure ile birlikte Swarm 10 milyondan fazla 
kullanıcısı olan ve ayda yaklaşık 1 milyar yer bildi-
rimi gerçekleştirilen büyük bir sosyal ağdır (https://
tr.foursquare.com/about, Erişim Tarihi:18.04.2015).

Uygulamayı kullanarak yer bildirimi yapan kişinin 
bulunduğu marka veya mekâna yönelik yorumları 
ve paylaştığı bilgiler otomatik olarak arkadaş liste-
sindeki kişiler tarafından görülmektedir. Kullanıcılar 
isterlerse foursquare hesaplarını, Facebook ve Twitter 
gibi diğer sosyal medya hesapları / uygulamaları ile 
ilişkilendirebilir ve Foursquare üzerindeki hareketle-
rinin kullanıcısı oldukları diğer sosyal medya ortam-
larında da görünmesini sağlayabilirler. (Lindqvist vd, 
2011, s.2410-2414). 

Ayrıca, bu uygulamalar yeni arkadaşlar bulmaya ya-
rayan bir şehir rehberi özelliği de taşımaktadır. Uy-
gulamayı kullanarak yer bildirimi yapmak, yapılan 
yer bildirimlerinin sıklığına ve tekrarına göre rozet 
kazandırmak yoluyla da ödüllendirilmektedir (Tsai, 
J.Y vd., 2012, s.276-279).

Türkiye’de yapılan bir araştırmada, Foursqaure kul-
lananların sayıs 7.2 milyon kişidir. Araştırmada,  
Foursquare/Swarm kullanıcıların en fazla “kafe”, 
“ev/rezidans”, “restoran” ve” Alışveriş Merkezleri” 
mekânlarını ziyaret ettikleri ortaya çıkarılmıştır. 
Aynı çalışmada ayrıca, kullanıcıların en fazla Türk 
yemeklerini, daha sonra fast food, deniz mahsulle-
ri, kahvaltılık ürünler ve et çeşitlerini tercih ettikle-
ri görülmektedir (http://webrazzi.com/2015/04/16/
fousquare-turkiye-kullanici-infografik, Erişim tarihi: 
18.04.2015).

İnternetin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası 
haline gelmesi ile birlikte sosyal medya kullanımı, 
bireylerin olduğu kadar işletmelerin de vazgeçilmez-
leri arasına girmeyi başarmıştır. Günlük hayattaki her 
türlü deneyimlerini sosyal medya ortamlarında pay-
laşan kullanıcılar, paylaştıkları içerik ve yorumları 
ile tüketicilerin marka algısını etkileyebilmekte aynı 
zamanda tüketici davranışı ve satın alma karar süre-
cinde de etkili olabilmektedirler. 

Sosyal Medyada Marka Tutumu ve 
Satın Alma Niyeti 
Kullanıcı tabanlı sosyal medya araçları ve akıllı tele-
fon uygulamaları, son kullanıcılar tarafından üretilen 
internet ortamı içeriği olarak da tanımlanmaktadır 
(Gülsoy, 2009, s.240). Kullanıcılar tarafından ürün, 
hizmet, marka ve mekânlar hakkında oluşturulan 
olumlu ya da olumsuz her türlü bilgi ve içerik in-
sanların bilgiyi arama, bulma, okuma, toplama, pay-
laşma, geliştirme ve tüketme davranışlarını yüksek 
oranda değiştirmiş ve gelecekte de değiştirmeye de-
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vam edecektir  (Ye ve diğerleri, 2011, s.635). Çünkü 
internet, kişilerin kendi bilgi ve düşüncelerini başka-
larına kolaylıkla ve hızlı bir şekilde aktarmasına ola-
nak sağlamaktadır  (Dellarocas, 2003, s. 147-1424).  
Çeşitli ürün ve hizmetlere yönelik düşünce, fikir ve 
eleştirilerini kendi sanal ortamlarında paylaşan kulla-
nıcılar, bu içeriğin daha fazla ortamda daha fazla kişi 
tarafından görülmesini de sağlamaktadırlar. Bu du-
rumu oluşturan sebep, kullanıcıların içeriği paylaş-
maya olan istekleridir (Lietsala ve Sirkkunen, 2008, 
s.19-20). 

Gillin, sosyal medyanın bir fenomen haline geldi-
ğini, tüketicinin yaratıcılığını ve etkisini arttıran ve 
güçlenmesini sağlayan yeni bir kaynak olduğunu 
söylemektedir. Qualman›a göre, milyon dolarlık tele-
vizyon reklamları artık satın alma niyetini etkileyen 
birincil faktör olmaktan çıkmış, sosyal medyada ürün 
ve hizmetlerden bahseden kullanıcılar onun yerini al-
mıştır (Qualman, 2009, s.17). 

Sosyal medya ortamları, uygulamaları ve sosyal pay-
laşım siteleri bireysel kullanıcılar için birbirleri ile on-
line bir iletişim ortamı sağlarken, işletmeler de sosyal 
medyanın gittikçe büyüyen etkisini göz ardı etmemiş 
ve sosyal medyada var olmak işletmeler için de ka-
çınılmaz bir hal almıştır. Artık yöneticilerin günde-
minde sıklıkla yer alan sosyal medya (Kaplan ve Ha-
enlein, 2010, s.59), işletmeler için etkin bir pazarlama 
ortamı olarak da kullanılmaktadır. Kim ve diğerlerine 
göre (2010, s.215), 2000›li yılların ilk yarısından iti-
baren, tüm dünyadan milyonlarca internet kullanıcısı 
binlerce sosyal paylaşım sitesini ziyaret etmiş, onli-
ne uygulamaları kullanmış ve çeşitli şekillerde sosyal 
medyada faaliyet göstermiştir (Kim vd, 2010, s.215). 
Sosyal medyada kişisel olarak yapılan bu ziyaretler ve 
faaliyetler farklı amaçlar için yapılabilmektedir (Pem-
pek vd, 2009, s.227). İşletmeler açısından ele alındı-
ğında ise sosyal medyanın ve paylaşım sitelerinin et-
kin bir pazarlama aracı olarak kullanıldığı ve çeşitli 
fonksiyonları üstlendiği görülmektedir (Pempek vd, 
2009, s.228). 

Tüketiciler satın alma öncesi ürünler ve hizmetler 
hakkında internet üzerinden araştırma yapmakta ve 
sosyal paylaşım sitelerini  özellikle de çeşitli blogla-
rı kullanarak satın aldıkları ürün ve hizmetler hak-
kındaki deneyimlerini, şikayet ve memnuniyetlerini, 
eleştiri ve önerilerini, kullanım şekillerini, ürün özel-
liklerini, kısaca her türlü düşüncelerini diğer kulla-
nıcılarla çok hızlı bir şekilde paylaşabilmektedirler. 

Bu sayede diğer tüketiciler de satın almak istedikleri 
ürünler hakkında detaylı bilgiye yine sosyal medya-
yı kullanarak kolaylıkla sahip olabilmekte ve satın 
alma kararını verebilmektedirler (Jerving, 2009, s.5). 
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya ortamları iş-
letmelere hayran sayfaları ve ürün grupları oluştura-
bilecekleri alanlar sağlamakta ve bu siteler üzerinden 
yapılan izlemeler ile müşteri duyarlılığı da tespit edi-
lebilmektedir (Martinez, 2010, s.32). 

Tutum, bireyin nesneyi, kişiyi, konuyu veya eylemi 
hangi ölçüde tercih ettiğini ifade eden bir kavramdır. 
Tutumlar öğrenme ile edinilip zaman içinde devam-
lılık gösterebilmekte ve tüketiciler sahip olduğu tu-
tumları deneyimleri sayesinde elde edebilmektedirler 
(Engel, Blackwell ve Miniard, 1990, s.187). 

Morgan ve Hunt (1994, s.23) bağlılık kavramını, taraf-
lardan birinin bir ilişkinin devam etmesi için maksi-
mum bir çaba göstermesinin gerekliliğine inanması 
olarak tanımlamışlardır. Bağlılık, bir organizasyona 
karşı hissedilen ve yoğunluğu ilişkinin doğasına göre 
farklılık gösterebilen duygusal bir yakınlık olarak ta-
nımlanabilir (Takala ve Uusitalo, 1996, s.57). Marka 
bağlılığı, tüketici beklenti, istek ve ihtiyaçlarının kar-
şılanması ile oluşan memnuniyet ve tatmin düzeyi 
ile doğrudan ilişkilidir. Rekabet şartlarının her geçen 
gün değiştiği ve zorlaştığı günümüzde, varlıklarını 
devam ettirmeye çalışan işletmeler, sürdürülebilir 
bir rekabet avantajı yaratabilmek için müşterilerin-
de bağlılık yaratma çabası içindedirler. Sosyal medya 
ve paylaşım siteleri de günümüzde bu amaca hizmet 
eden en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Tü-
keticiler ürün ve marka tercihlerinde çok sayıda alter-
natifle karşı karşıyadırlar. Satın alma sürecinde ise bu 
alternatif markalar arasında kendilerine en çok fayda 
sağlayacak markayı tercih etmektedirler. Markalar, 
sosyal medyada var olmanın ve sosyal medya pazar-
lamasının önemli ve etkili olduğunu kabul etmekte-
dirler (Önerli, 2014, s.23).

Yapılan bir araştırmaya göre, bireysel kullanım söz 
konusu olduğunda, sosyal medya ve uygulamaları, 
yapılan paylaşımlarla kişiler arası ilişkileri güçlen-
dirmektedir. Kâr amacı güden kurumlar söz konusu 
olduğunda ise, bu kurumların sosyal medya ve uy-
gulamalarını markalarını güçlendirmek,  ürünlerini 
pazara sürmek, tanıtmak, müşterilerini artırmak ve 
satış yapmak gibi ticari amaçlarla kullandıkları görül-
mektedir (Waters vd, 2009, s.102). 
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Kaplan ve Haenler çalışmasına göre, işletmeler Fa-
cebook, Twitter, Instagram, Youtube, ve Second Life 
gibi sosyal medya uygulamalarını kullanarak marka 
bilinirliklerini arttırmaya, yeni müşteri kazanmaya ve 
kâr elde etmeye çalışmaktadırlar (Kaplan ve Haenle-
in, 2010, s.59). 

Foursqaure ile ilgili yapılan bir çalışmada, kullanıcı-
ların Foursquare üzerinden yer bildirimi yapma ne-
denleri, zamanları, hangi mekânlardan yer bildirimi 
yaptıkları ve gizlilik konusundaki düşünceleri farklı-
lıklar göstermektedir. Örneğin, bir kullanıcı spor sa-
lonundan yer bildirimi yapmak istememe nedenini; 
“arkadaşlarının onun kendisini kilo vermeye çalışan 
ve vücuduyla barışık olmayan bir birey olarak düşün-
melerini istememesi” şeklinde açıklarken, bir başka 
kullanıcı ise; “babası arkadaş listesinde olduğu için 
gece geç saatlerde eğlence mekânlarından yer bildiri-
mi yapmadığını, çünkü ailesinin geç saatlerde o tarz 
yerlerde zaman geçirdiğini bilmelerini istemediğini” 
ifade etmektedir. Başka bir Foursquare kullanıcısı ise, 
evinden yer bildirimi yapmama nedenini, “evin kendi 
özel alanı olduğu ve bunu diğer insanlarla paylaşmak 
istememesi” olarak açıklamaktadır. Aynı araştırmada, 
bir Foursqaure kullanıcısı listesindeki bir arkadaşı-
nın sıklıkla yaptığı bir yer bildirimi hakkında “Onun 
her seferinde aynı yerel Coffee Shop’tan yer bildirimi 
yaptığını görüyorum. Kendisi oldukça hoş bir insan ve 
sanırım bu gittiği yer de güzel-hoş bir mekân olmalı. 
Belki ben de artık ev ödevlerimi Starbucks yerine bu 
Coffee Shop’ta yapmalıyım” ifadesini kullanmaktadır. 
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere kişiler birbirlerini 
sıklıkla gittikleri mekânlar, ürünler ve hizmetler ile 
ilgili olarak etkileyebilmekte ve yönlendirebilmek-
tedirler. Uygulamaların kullanıcıları yer bildirimi 
yaparak mekânlar, bu mekânlardaki markalar, ürün 
ve hizmetler hakkında da arkadaş listesindeki diğer 
kullanıcılara olumlu ya da olumsuz bir fikir vermek-
tedirler. Bu sayede, bu uygulamanın kullanıcıları 
kendilerinin sıklıkla gittikleri ve zaman geçirdikleri 
mekânlar ile satın aldıkları ürün ve hizmetler hak-
kında, listelerindeki diğer arkadaşlarının zihinlerinde 
bilinçli ya da bilinçsiz olarak bir algı yarattığı görül-
mektedir. (Guha and Birnholtz, 2013, s. 1-7).   

Konuyla ilgili yapılmış olan diğer bir araştırma-
ya göre ise, Foursquare ve Swarm gibi yer bildirimi 
uygulamalarını kullanan bireyler genellikle popüler 
olan mekanlarda bulundukları zaman yer bildirimi 
yapmaktadırlar (Kelley vd. 2011, s.2452).

Günümüzde tüketiciler tarafından yoğun olarak kul-
lanılan sosyal medyanın tüketici davranışı ve satın 
alma niyeti üzerinde etkili olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu nedenle, işletmeler sosyal medyada var 
olan tüketicilere ulaşmak için sosyal medya araçlarını 
kullanmak durumunda kalmışlardır (Constantinides 
ve Stagno, 2011, s.10). Sosyal medya ortamlarında 
faaliyet gösteren tüketiciler diğer kullanıcılardan et-
kilendikleri gibi, onlar da diğer kullanıcıları etkile-
mektedirler. 

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar göz önüne alındığın-
da, Foursqaure veya Swarm uygulamaları hakkında 
literatürde çok az sayıda çalışmaya rastlandığından, 
ayrıca yerli yazında araştırma konusu ile ilgili yapıl-
mış bir çalışmaya rastlanmadığından, bu çalışmanın 
literatüre katkı sağlayacağı düşünülebilir. 

Metodoloji
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı 
telefonlarındaki Foursquare veya Swarm uygulama-
larındaki yer bildirimi yapma davranışlarının, yer bil-
dirimi yapılan mekânlara veya markalara karşı tutum 
ve satın alma niyetine etkisini incelemektir.

Araştırmanın ana kütlesi Marmara Üniversitesi İşlet-
me Fakültesi’nde okuyan tüm öğrencileri kapsamak-
tadır. Örnekleme yöntemi olarak ise, akıllı telefonu 
olan ve belirtilen uygulamayı kullanan öğrencilerden 
oluştuğundan, tesadüfi olmayan örnekleme yöntem-
lerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. 

Araştırma üç aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.

Araştırmanın birinci aşamasında, Foursquare / 
Swarm uygulamalarında yer alan mekânlar yazarlar 
tarafından incelenmiş ve bir mekân listesi oluşturul-
muştur. Bu mekân listesine göre, “fast food”, “resto-
ran”,  “bar”, “benzinlik”, “oto yıkama”, “banka”, “otel”, 
“postane”, “sinema”, “pastane/fırın”, “tiyatro”, “mar-
ket”, “hastane”,  “oto servis”, “kuaför/berber”, “park”, 
“cafe”, kitabevi”, “mağaza”, “alışveriş merkezi”, “fit-
ness center”, “havalimanı”, “semt”, “müze”, “ev/plaza/
rezidans”, “sahil”, “işyeri”, “marina”, “eczane”, “okul/
akademi”, “cami”, “konser”, “otogar”, “istasyon”, “stad-
yum/spor salonu”, “sergi”, “meydan/cadde”, “köprü”, 
“başka bir ülke”, “toplu taşıma durakları”, “toplu taşı-
ma araçları”, “diğerleri”  olarak toplam 41 adet mekân 
adı oluşturacak şekilde küçük bir anket formu gelişti-
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rilmiştir. Oluşturulan bu ankette, kolayda örnekleme 
yöntemi yoluyla toplam 50 öğrenciye “En fazla hangi 
mekânlarda check-in yaparsınız?”  sorusu sorulmuş-
tur. Buna göre 50 öğrencinin en fazla check-in yaptığı 
mekânlar sırasıyla, “Cafe” (50 öğr.), “Bar” (40 öğr.), 
“Okul” (38 öğr.), “Restoran” (34 öğr.), “Alışveriş 
Merkezi” (32 öğr.) olarak saptanmıştır. 

Araştırmanın ikinci aşamasında ise, birinci aşamanın 
sonuçlarına göre en fazla yer bildirimi yapılan mekân 
olarak “cafe” çıktığından, aynı öğrencilere başka bir 
anket formu düzenlenmiştir. Bu tek soruluk ankette 
ise, “En çok yer bidlirimi yaptığınız cafelerden üç 
marka/mekân ismi belirtiniz” şeklinde bir açık uçlu 
soru sorulmuştur. Alınan cevaplara göre,  en faz-
la “Starbucks (45 öğr.), Kahve Dünyası (25 öğr.) ve 
Mado (23 öğr.)” mekânları saptanmıştır.

Araştırmanın son aşamasında ise, araştırmanın bi-
rinci ve ikinci aşamasından gelen sonuçlara göre ya-
zarlar tarafından, araştırmanın amacına uygun bir 
şekilde bir anket formu oluşturulmuştur. Buna göre, 
araştırmada kullanılan anket formu, toplam 42 soru 
ve 4 bölümden oluşturulmuştur. Bu sorulardan 30’u 
beşli likert tipi, 7’si çoktan seçmeli ve geri kalan 5 soru 
ise, demografik özellikler ile ilgilidir. Anket formu-
nun birinci kısmında, yanıtlayıcıların Foursquare/
Swarm uygulamaları ne derecede kullandıklarını tes-
pit etmek amacıyla 6 soru sorulmuştur. Anketin ikin-
ci kısmında ise,  yanıtlayıcıların Foursquare/Swarm 
uygulamasında yer bildirimi yapma davranışlarıyla 
ilgili değişkenlerin yer aldığı, 5’li likert ölçeğinde 
sorulmuş sorulara yer verilmiştir.   Belirtilen ölçek, 
Lindqvist ve diğerleri (2011) tarafından ortaya çıkarı-
lan 20 değişken dikkate alınarak uyarlanmıştır. Anke-
tin üçüncü kısmında ise, araştırmanın ikinci aşama-
sında ortaya çıkan “Starbucks”, “Kahve Dünyası” ve 
“Mado” markaları/mekânları ile ilgilidir. Yanıtlayıcı-
ların, belirtilen bu mekânlara/markalara karşı tutum 
ve satın alma niyetinin ölçülebilmesi için belirli öl-
çeklere başvurulmuştur.  Mekân veya markalara karşı 
tutumun ölçülebilmesi için Yağcı ve İlarslan (2010) 
çalışmasından 3; Arslan ve Bakır (2009) çalışmasın-
dan 4, toplamda 7 değişken kullanılmıştır. Satın alma 
niyeti ile ilgili ölçek ise, Yağcı ve İlarslan (2010) tara-
fından kullanılan 3 değişkenli ölçekten, uyarlanarak 
alınmıştır. Belirtilen tüm değişkenler beşli likert öl-

çeği kullanılarak yanıtlayıcılara sorulmuştur. Anketin 
son kısmında ise, yanıtlayıcıların demografik özellik-
leri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. Ayrıca 5’li likert 
tipi ölçeklerde, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesin-
likle Katılıyorum şeklinde cevaplayıcılara sorulmuş-
tur. Ayrıca belirtilen ölçeklere ait uyarlamalar, ilgili 
ölçeklere ait ortalama ve standart sapma tablolarının 
altında not olarak açıklanmıştır. (Bknz: Tablo 4-5-6)

Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket 
yöntemi kullanılmıştır. Anketin uygulanması esna-
sında, gerekli tüm açıklamalar öğrencilere yapılmış, 
yanıtlayıcılara anketi doldurmaları konusunda her 
türlü kolaylık sağlanmıştır. Buna göre, öğrencilerin 
anketi samimi, sağlıklı ve doğru bir şekilde cevap ver-
melerini sağlamak için,  anket üzerinde herhangi bir 
şekilde kimliğini ortaya çıkarabilecek bir işaretleme 
yapmamaları konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 
anketi yanıtlayanların cevapları, yazarlar tarafından 
kısa bir kontrolden geçirilmiş, eksik veya boş bıra-
kılan soruların tekrardan cevaplanması sağlanmış-
tır. Buna rağmen, yazarlar tarafından yapılan en son 
kontrolde,  anket uygulaması sırasından yapılan ilk 
kontrolde gözden kaçan aksaklıklar olduğu tespit 
edilmiştir. Buna göre, öğrencilere verilen 281 anket-
ten 18 tanesi eksik veya hatalı cevaplardan ötürü, 
araştırma dışında bırakılmış ve analize 263 anket ile 
devam edilmiştir.

Araştırma 1 Ocak – 31 Ocak 2015 tarihleri arasında 
uygulanmış olup, araştırma geçerliliğinin arttırılması 
için, anketleri sadece akıllı telefonunda Foursquare/
Swarm uygulamasını kullanan ve sadece “Starbucks”, 
“Kahve Dünyası” ve “Mado” mekânlarında yer bildi-
rimi gerçekleştiren öğrenciler üzerinde yapılmasına 
özellikle dikkat edilmiştir.

Pazarlama araştırmaları amaçlarına göre, keşifsel, ta-
nımsal ve nedensel araştırmalar olmak üzere üç grup-
ta sınıflandırılmaktadır. Keşifsel araştırma modelinde 
amaç, pazarlama probleminin keşfedilmesi olup, yeni 
alternatif hareket seçeneklerinin ve yeni hipotezlerin 
saptanmasına yöneliktir (Kurtuluş, 2004, s.251). Ta-
nımsal araştırmanın temel amacı ise, bir ana kütlenin 
ya da bir fenomenin özelliklerini tanımlamaya yöne-
liktir (Gegez, 2010, s.38) Bu tanımlardan hareketle, 
bu araştırmanın türü tanımsaldır.
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Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 
1’de özetlenmiştir. Bu tabloya göre, cevaplayıcıların % 
52,9’u kadın, % 47,1’i ise erkek öğrencilerden oluş-
maktadır. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında, 68 
öğrenci ile en fazla 21 yaşında oldukları görülmek-

tedir. Katılımcıların % 38’i I. Öğretim, % 62’si ise, II. 
Öğretim öğrencilerdir. Bu öğrencilerin sınıfları ince-
lendiğinde, % 28,1’nin 1. Sınıf, % 20,2’sinin 2. Sınıf, % 
24,7’sinin 3. Sınıf ve %27’sinin ise, 4. Sınıfta okuduk-
ları saptanmıştır. 

Tablo 1. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri

Tablo 2. Cevaplayıcıların Foursquare/Swarm Kullanım Davranışı

  FREKANS 
YÜZDE 

(%)    FREKANS YÜZDE (%)  

CİNSİYET YAŞ 
Erkek  124 47,1 18 yaş 27 10,3 

Kadın  139 52,9  19 yaş 29 11,0 

Toplam 263 100 20 yaş 47 17,9 

AİLENİZİN AYLIK ORT. GELİRİ 21 yaş 68 25,9 

1000 TL ve altı 17 6,5 22 yaş 45 17,1 

1001-2000 TL 41 15,6 23 yaş 24 9,1 

2001-3000 TL 68 25,9 24 yaş 8 3,0 

3001-4000 TL 35 13,3 25 yaş ve üzeri 15 5,7 

4001-5000 TL 52 19,8 SINIF     
5001-6000 TL 15 5,7 1. Sınıf 74 28,1 

6001-7000 TL 11 4,2 2. Sınıf 53 20,2 

7000 TL ve üzeri 24 9,1 3. Sınıf 65 24,7 

PROGRAMINIZ 4. Sınıf 71 27,0 

I. Öğretim 100 38,0 
  

II. Öğretim 163 62,0 

 

 

  FREKANS 
YÜZDE 

(%)  
  FREKANS 

YÜZDE 
(%)  

Check-in Yapılan Sosyal Medya Araçları Foursquare / Swarm Kullanımı 
Facebook 8 3,0 Arkadaşlarımı takip etmek /edilmek 137 52,9 

Foursquare / Swarm 181 68,8 Paylaşımda bulunmak 136 51,7 

Her ikisi 74 28,1 Yeni insanlar tanımak 37 14,1 

Günde Foursqauare / Swarm Kullanma 
Süresi 

Arkadaşlarımla karşılaşmak 97 36,9 

30 dakikadan az 240 91,3 Oyun / yarışma özelliğini kullanmak 27 10,3 

31 - 60 dakika 18 6,8 
Firma kampanya / indirim 
haberdarlığı 

51 19,4 

61 - 90 dakika 1 0,4 Sosyalleşmek 108 41,1 

91 - 120 dakika 3 1,1 Eş / Sevgili talebi 28 10,6 

121 dakikadan daha 
fazla 

1 0,4 Yeni yerler keşfetmek 133 50,6 

Check-in Yapılan Yerler Mekân hakkında yapılan yorumları 
okumak / bilgi edinmek 

121 46,0 

Gidilen her yerde 42 16,0 Herkes kullandığı için kullanmak 38 14,4 

Sadece sevilen 

mekânlarda 
186 70,7 Konum belirtmek 115 43,7 

Sadece popüler 

mekânlarda 
35 13,3 İlgi çekmek 31 11,8 

Check -in Yapma Sıklığı Foursquare / Swarm rozeti kazanmak 28 10,6 

Her zaman 15 5,7 Mekânlara yorum / tavsiye bırakmak 67 25,5 

Sık sık 92 35,0 
Beğenilen mekânların reklamını 

yapmak 
59 22,4 

Bazen 151 57,4 
Takipçilerin gözünde pozitif imaj 

oluşturmak 
28 10,6 

Neredeyse hiçbir 

zaman 
5 1,9   
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Tablo 2’de, yanıtlayıcıların Foursquare/Swarm kulla-
nım davranışlarıyla ilgili özelliklere yer verilmiştir. 
Bu tabloya göre, araştırmaya katılan öğrencilerin 
181’i Foursquare/Swarm uygulamasından yer bildi-
rimlerini gerçekleştirmekte olup, % 91’i ise bu uygu-
lamaları günde “30 dakikadan az” kullandığını belirt-
miştir. Ayrıca, öğrencilerin % 70,7’si “sadece sevilen 
mekânlarda” yer bildirimi yaparken, sadece %15’inin 

yer bildirimi yapma sıklığı “her zaman” olarak sap-
tanmıştır. Cevaplayıcıların Foursquare/Swarm uygu-
lamasının kullanımına bakıldığında en fazla tercih 
edilen “Arkadaşlarımı takip etmek /edilmek”, “Payla-
şımda bulunmak”, “Sosyalleşmek”, “Yeni yerler keşfet-
mek”, “Mekân hakkında yapılan yorumları okumak / 
bilgi edinmek” ve “Konum belirtmek” unsurları olduğu 
saptanmıştır.

Tablo 3. Cevaplayıcıların Yer Bildirimi Yaptığı Mekân Dağılımı 

MEKÂNLAR FREKANS 
YÜZDE 

(%)  
MEKÂNLAR FREKANS 

YÜZDE 
(%)  

MEKÂNLAR FREKANS 
YÜZDE 

(%)  

Alışveriş 
Merkezi 

134 51 İşyeri 42 16 Oto Yıkama 18 6,8 

Banka 19 7,2 Kitabevi 39 14,8 Park 29 11 

Bar 120 45,6 Konser 81 30,8 Pastane / Fırın 24 9,1 

Başka bir 

ülke 
62 23,6 Köprü 21 8 Postane 17 6,5 

Benzinlik 16 6,1 
Kuaför / 

Berber 
26 9,9 Restoran 147 55,9 

Cafe 179 68,1 Mağaza 58 22,1 Sahil 53 20,2 

Cami 24 9,1 Market 15 5,7 Semt 42 16 

Eczane 12 4,6 Marina 48 18,3 Sergi 40 15,2 

Ev / Plaza / 

Rezidans 
53 20,2 

Meydan / 

Cadde 
61 23,2 Sinema 118 44,9 

Fast Food 99 37,6 Müze 59 22,4 
Stadyum / Spor 

Salonu 
56 21,3 

Fitness 

Center 
51 19,4 

Okul / 

Akademi 
130 49,4 Tiyatro 75 28,5 

Hastane 29 11 Otel 51 19,4 
Toplu Taşıma 

Araçları 
14 5,3 

Havalimanı 68 25,9 Otogar 29 11 
Toplu Taşıma 

Durakları 
16 6,1 

İstasyon 13 4,9 Oto Servis 15 5,7   

 

Tablo 3’e göre, cevaplayıcıların en fazla tercih ettik-
leri mekânlar sırasıyla, % 68,1 ile “Cafe”, % 55,9 ile 
“Restoran”, % 51,0 ile “Alışveriş Merkezi”, % 49,4 ile 
“Okul/Akademi”, % 45,6 ile “Bar”, % 44,9 ile “Sine-
ma” ve %37,9 ile “Fast Food” mekânlarıdır. Ayrıca,  
“Banka”, “Benzinlik”, “Eczane”, “Cami”, “İstasyon”, 
“Köprü”, “Kuaför/Berber”, “Market”, ”Oto Servis”, 
“Oto Yıkama”, “Pastane/Fırın”, “Postane”, “Toplu Taşı-
ma Araçları” ve “Toplu Taşıma Durakları” mekânları 
cevaplayıcılar için en az tercih edilen mekânlar olarak 
görülmektedir.

Çalışmada, yanıtlayıcıların Foursquare/Swarm uy-
gulamasında yer bildirimi yapma nedenleriyle ilgili 
ölçek,  7 değişken ile ölçülen mekân/markaya karşı 

tutum ölçeği ve satın alma niyeti ölçeklerinin tümü-
nün ayrı ayrı aritmetik ve standart sapma değerleri 
Tablo 4, Tablo 5 ve Tablo 6’da incelenmiştir. 

Tablo 4’e göre, ortalaması en fazla olan değişkenler 
sırasıyla, “F/S’ı kullanarak yeni yerler keşfederim.” 
(3,601);  “Arkadaşlarımın nereden check-in yaptıkla-
rını takip ederim.” (3,498); ve “F/S’ı check-in yapılan 
mekânlar hakkındaki tavsiyeleri görmek için kullanı-
rım.” (3,483)’dır. Aynı tabloya göre, “Arkadaşlarımın 
kazandığı F/S rozetlerini takip ederim.”(1,837); “F/S 
rozetlerini kazanmayı sevdiğim için check - in yapa-
rım.” (1,928); “F/S rozetlerini kazanmayı sevdiğim için 
check - in yaparım.” (1,996) değişkenler ortalaması en 
düşük olanlardır.
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Tablo 5’e göre ortalaması en yüksek değişken “Check-
in yaptığım mekâna ilişkin olumlu düşüncelerim var-
dır.”  (3,711) iken, “Check-in yaptığım mekân benim 
için pek çok faydalı özelliği vardır.” (3,224) değişken ise 
en düşük ortalamaya sahiptir.

Çalışmada cevaplayıcıların Foursquare/Swarm-
da yer bildirimi davranışı ile ilgili 20 değişkenli öl-
çek Cronbach’s Alpha analizine tabi tutulmuştur.  
Cronbach’s Alpha analizi, bir ölçekte yer alan değiş-
kenlerin, iç tutarlılığını ölçmek için kullanılan bir 

Tablo 4. Foursquare/Swarmda Yer Bildirimi Yapmaya İten Sebeplere İlişkin Ölçeğin Aritmetik Ortalama ve Standart 
Sapma Değerleri

*Kullanılan ölçekteki değişkenlerin tümü Lindqvist ve diğerleri (2011) çalışmasından uyarlanmıştır. 
(F/S): Foursquare / Swarm uygulamasını ifade etmektedir. 

1= Kesinlikle Katılmıyorum,……. 5= Kesinlikle Katılıyorum. 
 

Soru 

No 
Değişkenler Ortalama 

Standart 

Sapma 

s1 F/S rozeti kazanmaya özen gösteririm. 2,202 1,285 

s2 Arkadaşlarımın kazandığı F/S rozetlerini takip ederim. 1,837 1,204 

s3 F/S rozetlerini kazanmaktan gurur duyarım 1,996 1,256 

s4 F/S rozetlerini kazanmayı sevdiğim için check - in yaparım. 1,928 1,241 

s5 F/S'ın eğlenceli olduğunu düşünürüm. 3,331 0,997 

s6 F/S'ı arkadaşlarımla oynadığım bir oyun olarak görürüm. 2,370 1,294 

s7 F/S'ı arkadaşlarıma dışarda olduğumu bildirmek için kullanırım. 3,247 1,209 

s8 F/S arkadaşlarımla iletişim içinde kalmama yardımcı olur. 3,418 1,063 

s9 F/S'ı arkadaşlarımda kullandığı için, bana eğlenceli gelir. 3,354 1,189 

s10 F/Sı arkadaşlarımla bağlantı halinde olmak için kullanırım. 3,319 1,114 

s11 F/S'da genellikle arkadaşlarımla aynı mekânlarda check-in yaparım. 3,262 1,103 

s12 Arkadaşlarımın nereden check-in yaptıklarını takip ederim. 3,498* 1,059 

s13 F/S’ı tek başıma oynayabileceğim bir oyun olarak görürüm. 2,053 1,283 

s14 
Check-in yaptığım mekânlardan özel teklifler ve indirimler alabilmek için F/S'ı 
kullanırım. 

2,540 1,381 

s15 F/S'ı check-in yapılan mekânlar hakkındaki tavsiyeleri görmek için kullanırım 3,483* 1,327 

s16 F/S beni yeni yerlere gitmem konusunda motive eder. 3,300 1,277 

s17 F/S'ı kullanarak yeni yerler keşfederim. 3,601* 1,196 

s18 F/S'ı nerelere hangi sıklıkla gittiğimi takip etmek için kullanırım. 3,000 1,319 

s19 Bana dışarda ne yapabileceğim hakkında fikirler verdiği için F/S'ı kullanırım. 3,262 1,258 

s20 F/S'ı beğendiğim mekânlar hakkında görüş bildirmek için kullanırım. 3,099 1,339 

Tablo 5. Mekân/Markaya Karşı Tutum Ölçeğinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri

*Kullanılan ölçekteki ilk 4 değişken Yağcı ve İlarslan (2010); son 3 değişken ise Arslan ve Bakır (2009)  
çalışmalarından uyarlanmıştır. 

1= Kesinlikle Katılmıyorum,……. 5= Kesinlikle Katılıyorum. 
 

Soru 
No 

Değişkenler Ortalama 
Standart 
Sapma 

m1 Check-in yaptığım mekâna gelmek benim için doğru bir karardır. 3,464 1,327 

m2 Check-in yaptığım mekân benim için tatmin edici bir mekândır. 3,662 1,215 

m3 Check-in yaptığım mekân benim için pek çok faydalı özelliği vardır. 3,224 1,145 

m4 Check-in yaptığım mekâna ilişkin olumlu düşüncelerim vardır. 3,711 1,172 

m5 Check-in yaptığım mekânda daha fazla zaman geçiririm. 3,612 1,176 

m6 Check-in yaptığım mekânda daha fazla para harcarım. 3,312 1,258 

m7 Check-in yaptığım mekânı başkalarına tavsiye ederim. 3,646 1,239 
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modeldir (George ve Mallary,2001,s.209). Söz konusu 
ölçeğin, Cronbach’s Alpha değeri 0,871 olarak bulun-
muştur. Benzer şekilde diğer ölçeklerde Cronbach’s 
Alpha analizine tabi tutulmuş olup, mekân/markaya 
karşı tutum ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri 0,906 
ve satın alma niyeti ölçeğinin Cronbach’s Alpha de-
ğeri ise, 0,821 olarak saptanmıştır. Nunnaly (1979) 
çalışmasına göre, belirtilen değerlerin kabul edilebilir 
değerler olduğu ve ölçeklerin güvenilir olduğu söy-
lenebilir.

Araştırmada, Foursquare/Swarm ile ilgili 20 değiş-
kenli ölçek, keşifsel faktör analizine tabi tutulmuş, 
olup, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlili-
ği istatistiği, 0,867 saptandığından örneklemin faktör 
analizi yapmak için yeterli olduğu bulunmuştur. Ay-
rıca Bartlett Küresellik testine göre, anlamlılık 0,000 
olduğundan değişkenler arasında faktör analizi yap-
maya yeterli düzeyde ilişki bulunduğu ortaya çıkmış-
tır. Tüm bu değerlendirmelere göre, belirtilen ölçeğe 
ait, yapılan faktör analizi sonucunda, değişkenler 4 

faktörde toplanmıştır. Ancak, daha kuvvetli bir faktör 
analizi sonucu elde edilmesi için,  Sipahi ve diğerle-
ri (2008) çalışmasına göre, elde edilen faktör analizi 
sonucunda 0,50’nin altında faktör yüküne sahip 2 de-
ğişken analizden çıkarılmış ve kalan 18 değişken ile 
tekrar faktör analizi yapılmıştır. Yapılan bir sonraki 
faktör analizi sonucunda ise, ortaya çıkan faktör sayı-
sı 3 olmuştur. Ancak, yine tüm faktörlerin faktör yük-
lerine bakılmış ve sadece 1 değişkenin faktör yükü 
değeri 0,50’nin altında olduğu saptanmıştır, bu yüz-
den ilgili değişken analizden çıkartılmıştır. Kalan 17 
değişken tekrar faktör analizine sokulmuş olup, de-
ğişkenlerin 3 faktör altında toplandığı görülmüştür.

Yapılan çalışmanın güvenilir ve geçerliliğinin daha 
yüksek bir seviyede çıkması ve çalışmanın literatüre 
katkı sağlaması açısından, keşifsel faktör analizinde 
ortaya çıkan 3 faktör altındaki değişkenler, doğrula-
yıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Bu yüzden veri-
ler SPSS istatistik paket programından LISREL paket 
programına aktarılmıştır.

Tablo 6. Satın Alma Niyeti Ölçeğinin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Soru 
No 

Değişkenler Ortalama 
Standart 
Sapma 

san1 
Check-in yaptığım mekândaki ürün veya hizmetleri büyük ihtimalle satın 
alırım. 

3,639 1,270 

san2 
Söz konusu ürün veya hizmete tekrar ihtiyaç duyduğumda, check-in yapar 
ürün veya hizmeti satın alırım.  

3,114 1,317 

san3 Check-in yaptığım mekândaki ürün ve hizmetleri kesinlikle denerim. 3,555 1,252 

       *Kullanılan ölçekteki değişkenlerin tümü Yağcı ve İlarslan (2010) çalışmasından uyarlanmıştır. 

       1= Kesinlikle Katılmıyorum,……. 5= Kesinlikle Katılıyorum. 

Tablo 7. Doğrulayıcı Faktör Analizinde Ortaya Çıkan Uyum İndeksi Kriterleri
FAKTÖR İSİMLERİ RMSEA GFI RMR CFI NFI 

F1: Rozet Kazanma ve Oyun  0,074 0,90 0,072 0,92 0,91 

F2: Eğlence ve İletişim Halinde Olma 0,082 0,97 0,051 0,96 0,95 

F3: Görüş Bildirme ve Keşfetme 0,090 0,92 0,062 0,95 0,93 

 

Tablo 7’de de görüldüğü üzere, doğrulayıcı faktör 
analizi sonuçlarının faktör bazında uyum indeksleri, 
Çokluk ve diğerleri (2008) çalışmasına göre, kabul 
edilebilir kriterler içinde yer almaktadır.  Doğrulayıcı 
faktör analizi sonuçları kabul edilebilir kriterleri sağ-

ladığından, yapılan keşifsel faktör analizi sonuçları 
aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Yargıların uzun ol-
ması nedeniyle ilgili tabloda değişkenler soru numa-
rası şeklinde verilmiştir.
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Tablo 8. Foursquare/Swarm ile İlgili  (Keşifsel) Ayıklanmış Faktör Analizi Sonuçları

Faktör Adı Değişkenler Faktör 
Ağırlığı 

Faktör 
Açıklayıcılığı 

(%) 

Güvenilirlik 
(Cronbach 
Alfa değeri) 

F1: Rozet Kazanma ve 
Oyun 

s2 0,885 

29,791 0,898 

s4 0,885 

s3 0,874 

s1 0,844 

s6 0,668 

s13 0,666 

F2: Eğlence ve İletişim 
Halinde Olma 

s10 0,834 

16,252 0,794 

s8 0,760 

s9 0,708 

s7 0,657 

s12 0,608 

s11 0,552 

F3: Görüş Bildirme ve 
Keşfetme 

s15 0,846 

13,064 0,802 

s16 0,803 

s17 0,744 

s19 0,731 

s20 0,514 

                          TOPLAM 59,107   

Cronbach Alpha Değeri (17 değişken için)   0,847 

Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) Örneklem Yeterliliği 
(17 değişken için) 

    

Bartlett Küresellik Testi 
Ki-Kare 2093,494 
Df 136 
Sig. 0,000 

 

Tablo 9. Regresyon Modeli Özetleri ve ANOVA Tablosu

Model R 
R 

Kare 

Düzeltilmiş 

R Kare 

Standart 

Hata 

Oranı 

Karelerin 

Toplamı 
Sd 

Ortalama 

Kare 
F Anlamlılık 

Model 1 

Bağımlı 

Değişken: 

MEKAN/MAR

KAYA KARŞI 

TUTUM 

0,393 0,154 0,144 0,924 40,221 3 13,404 15,691 0,000 

Kalıntı     220,385 258 0,854   

Toplam     260,596 261    

Model 2  

Bağımlı 

Değişken: 

SATIN ALMA 

NİYETİ 

0,353 0,124 0,114 0,941 32,546 3 10,849 12,227 0,000 

Kalıntı     228,910 258 0,887   

Toplam     261,456 261    

 

Bağımsız Değişkenler: (Sabit), FAC 1, FAC 2, FAC 3 
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Tablo 8’de görüldüğü gibi ortaya çıkan üç faktörün 
modeli açıklama oranı % 59,107’dir. Ortaya çıkan 
faktörler “rozet kazanma ve oyun”, “eğlence ve iletişim 
halinde olma” ve “görüş bildirme ve keşfetme” olarak 
adlandırılmıştır. 

Çalışmada ortaya çıkan bu faktörlerin, hem yer bildi-
rimi yapılan mekânlara /markalara yönelik tutumlara 

hem de tüketicilerin satın alma niyetine yönelik etki 
dereceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu nedenle 
faktör analizi sonuçları regresyon analizine tabi tutul-
muştur. Her iki model için regresyon analizi sonuçla-
rına Tablo 9 ve Tablo 10’da yer verilmiştir.

Regresyon analizi sonuçlarına göre oluşan ifadeler şu 
şekildedir:

Tablo 10. Regresyon Katsayıları Tablosu

  

Standardize 

Olmayan 

Katsayılar 

Standardize 

Olmuş 

Katsayılar 

T Değeri Anlamlılık 

Model  B Beta   

1 (Sabit) 0,005  0,079 0,937 

 FAC1 (Rozet Kazanma ve Oyun)  -0,106 -1,857 0,064 

 FAC2 (Eğlence ve İletişim Halinde 

Olma) 
 0,255* 4,460 0,000 

 FAC3 (Görüş Bildirme ve Keşfetme)  0,279* 4,487 0,000 

2 (Sabit) 0,003   0,962 

 FAC1 (Rozet Kazanma ve Oyun)  -0,130 -0,229 0,819 

 FAC2 (Eğlence ve İletişim Halinde 

Olma) 
 0,254* 4,367 0,000 

 FAC3 (Görüş Bildirme ve Keşfetme)  0,244* 4,190 0,000 

 

Model 1 Bağımlı Değişken: MEKAN/MARKAYA KARŞI TUTUM 

Model 2 Bağımlı Değişken: SATIN ALMA NİYETİ 

*p<0,05 

   

Mekân/Markaya Karşı Tutum = 0,005 + 0,279 (Gö-
rüş Bildirme ve Keşfetme) + 0,255 (Eğlence ve İletişim) 

Satın Alma Niyeti = 0,003 + 0,254 (Eğlence ve İleti-
şim) + 0,244 (Görüş Bildirme ve Keşfetme)  

Regresyon analizi ifadelerine göre, mekân/markaya 
karşı tutumu en fazla etkileyen “görüş bildirme ve 
keşfetme” unsuru iken, satın alma niyetini en fazla et-
kileyen unsurun “eğlence ve iletişim” faktörü olduğu 
görülmektedir.

Bulguların Değerlendirilmesi ve Sonuç
Araştırma bulgularına bakıldığında, yanıtlayıcıların 
Foursquare/Swarm kullanım davranışı incelenmiş ve 
cevaplayıcıların %68,8’nin yer bildirimlerini Fours-
quare/Swarm  uygulamasından yaparken, % 3’nün 
Facebook, %28’nin ise, hem Facebook hem de Fo-

ursquare/Swarm uygulamalarını birlikte kullanarak 
eş zamanlı olarak yer bildirimlerini gerçekleştirdik-
leri saptanmıştır. Yanıtlayıcıların çok büyük bir ço-
ğunluğu (%91,3) Foursquare/Swarm uygulamasını 
günde 30 dakikadan az kullanmaktadır. Kelly vd. 
2011’de yapmış oldukları çalışma bulgularına benzer 
bir şekilde bu çalışmada da, yanıtlayıcıların 186’sının 
“sadece sevilen mekânlarda yer bildirimi yaptıkları” 
görülmektedir.  Yanıtlayıcıların %52,9’unun “Arka-
daşlarımı takip etmek/edilmek”; % 51,7’sinin “Pay-
laşımda bulunmak”; % 50,6’sının “Yeni yerler keşfet-
mek”; %46’sının “Mekân hakkında yapılan yorumları 
okumak/bilgi edinmek” ve %43,7’sinin “konum belir-
mek” unsurları için Foursquare/Swarm uygulaması-
nı kullandıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca uygulamayı 
kullananlar, oyun veya yarışma özelliğini (%10,3) 
çok fazla kullanmamaktadır. Bunlardan hareketle, bu 
uygulamanın kullanıcıları tarafından günde 30 daki-
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kadan az bir şekilde kullanılmasına karşı, yeni yerler 
keşfetmelerine, takip etmek /edilmelerine, sosyal-
leşmelerini ve konum belirtmelerini hızlı bir şekilde 
yardımcı olmasına izin vermesi düşünülebilir. 

Araştırmaya katılan öğrenciler, en fazla “Cafe”, “Res-
toran”, “Alışveriş Merkezi”, “Okul/Akademi”, “Bar”, 
“Sinema” ve “Fast Food” mekânlarında yer bildirimle-
ri gerçekleştirdikleri; “İstasyon”, “Toplu Taşıma Araç-
ları”, “Oto Servis”, “Toplu Taşıma Durakları”, “Oto 
Yıkama” ve “Köprü” mekânlarında ise en az yer bildi-
rimi yaptıkları tespit edilmiştir. Bunlara göre, aslında 
öğrencilerin en fazla tercih ettiği mekânın cafeler ol-
duğu düşünülebilir. Başka bir araştırma sonuçlarının 
verilerine göre de, yine aynı şekilde kullanıcıların en 
sıklıkla yer bildirimi yapmayı tercih ettiği mekânların 
başında “Cafe”, “Restoran” ve “Alışveriş Merkezi” 
gelmektedir (http://webrazzi.com/2015/04/16/fous-
quare-turkiye-kullanici-infografik/ Erişim Tarihi: 
23.04.2015). Her iki çalışma bulguları, mekânlar ba-
kımından birebir aynıdır. 

Araştırmanın bir diğer bulgusu ise, Foursquare/
Swarm uygulamasının ölçeği ile ilgilidir. Buna göre, 
öğrenciler bu uygulamayı, arkadaşlarını takip etmek 
ve yeni yerler keşfetmek gibi unsurlar için daha fazla 
tercih ettikleri saptanmıştır. Fakat çalışmada yer alan 
öğrenciler, belirtilen uygulamayı rozet kazanmak 
ve bir oyun olarak görmek en az tercih ettikleri un-
surlar olarak tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, Guha ve 
Birnholtz’un 2013 yılındaki çalışmalarında elde ettik-
leri sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Adı geçen 
çalışmada da uygulamanın kullanıcıları arkadaş lis-
telerindeki kişilerin sıklıkla gittikleri mekânları takip 
etmektedirler.

Çalışmada öğrencilerin cafe mekânlarına/marka-
larına karşı tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu 
mekânlar pilot bir çalışma ile “Starbucks”, “Kahve 
Dünyası” ve “Mado” olarak saptanmıştır. Çalışmada 
Starbucks mekânını tercih edenler 142,  Kahve Dün-
yası mekânını tercih edenler 60 ve Mado mekânını 
tercih edenler 61 öğrenci olarak tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin tercih ettikleri cafe mekânlarına/mar-
kalarına karşı tutumlarıyla ilgili ölçek incelendiğin-
de, öğrencilerin mekânlara/markalara ilişkin olumlu 
düşünceleri, tatmin edici ve başkalarına tavsiye ede-
cekleri mekânlar olduğu unsurlar ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca araştırmaya katılanlar, “check-in yaptıkları 
mekândaki ürün veya hizmetleri büyük ihtimalle sa-
tın alırım” unsuru, satın alma niyeti ölçeği içindeki 
ortalaması en yüksek olan değişkendir.

Araştırmada, Foursqaure/Swarm uygulamalarındaki 
yer bildirimi yapma davranışları ile ilgili ölçek hem 
keşfedici hem de doğrulayıcı faktör analizine tabi tu-
tulmuştur. Bu analizler sonucunda, ilgili ölçek “Rozet 
kazanma ve oyun”, “Eğlence ve İletişim” ve “Görüş 
Bildirme ve Keşfetme” faktörleri adında üç faktör or-
taya çıkmıştır. Bu faktörlerin mekân/markalara karşı 
tutuma ve satın alma niyetine etkisini ölçmek için 
regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi so-
nuçlarına göre,  mekân/markaya karşı tutumu en çok 
etkileyen unsur “görüş bildirme ve keşfetme” faktörü 
olurken; satın alma niyetini etkilen en çok etkileyen 
faktör “eğlence ve iletişim” olmuştur. Bu faktörler,  
Lindqvist, J. ve diğerlerinin 2011 yılındaki yaptıkları 
çalışmada, “rozet kazanma ve eğlence”, “arkadaşlarla 
iletişim halinde kalma”, “yeni yerler keşfetme”, “yeni 
mekânları takip etme” ve “oyun oynama” olarak belir-
lenen faktörler ile benzerlik göstermektedir.

Tüm bu sonuçlardan hareketle, öğrencilerin mekân/
markaya karşı tutumlarını ve satın alma niyetlerini 
etkileyen “görüş bildirme ve keşfetme” ile “eğlence ve 
iletişim” faktörleri olduğundan, foursquare/swarm 
da yer alan cafe mekânlarının müşteriler tarafından 
görüşlerinin olumlu olması veya keşfedilemeye açık 
olması öğrencilerin bu mekânları tercih etmesinde 
önemli bir rol taşıyacağının bir göstergesi olabilir. Bu 
tür mekânlara sahip yöneticilerin, özellikle müşteri-
lerinin görüş ve tavsiyeleri dikkatli bir şekilde ince-
lemesi, olumlu görüşleri daha iyi nasıl geliştirerek, 
olumsuz görüşleri ise kendi bünyesinde irdeleyerek 
kendi mekânında yer alan olumsuz durumların dü-
zeltmesine neden olabilir. Ayrıca foursquare/swarm 
uygulamasında hâlâ yer almayan işletmelerin de bir 
an önce bu uygulamada yer alması, müşterilerin on-
lar hakkında en hızlı ve detaylı şekilde bilgi almaları-
na neden olabilirken, kendi mekânlarına olan ziyaret-
çi sayısını arttırabilir.

Son olarak, konuya ilişkin olarak yapılan literatür ta-
raması sonucunda özellikle yerli yazında foursquare/
swarm uygulamaları ile ilgili yapılmış olan herhan-
gi bir bilimsel çalışmaya rastlanmadığı gibi yabancı 
yazında da, bu uygulamaları kullanarak yer bildirimi 
yapma davranışı ile yer bildirimi yapılan markalara/
mekânlara karşı tutum ve satın alma davranışı gibi 
benzeri konuları araştıran bir çalışma ile karşılaşıl-
mamıştır. Bu sebeplerden dolayı çalışmanın; bu ko-
nuları inceleyen ilk bilimsel çalışma olması nedeni 
ile orijinal bir araştırma olduğu ve bu bağlamda da 
literatüre katkı sağladığı söylenebilir. 
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Araştırma kapsamı ve sonuçları incelendiğinde, buna 
benzer araştırmalara yön verebilmek amacıyla, bazı 
araştırma önerileri aşağıda belirtilmiştir:

Araştırma pilot bir araştırma olduğundan, sadece 
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde okuyan 
öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma-
yı sadece öğrenciler üzerinde değil de, diğer meslek 
gruplarında yer alan tüketicileri de kapsam içine 
dâhil ederek, daha büyük bir örnek kütle üzerinde 
yapılacak olan araştırmanın, sonuçların genelleştiril-
mesine izin verebilir.

Araştırma sadece “ Starbucks”, “Mado” ve “ Kahve 
Dünyası” mekânları olan cafeler üzerinde gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırmanın farklı sektörlerdeki mekânlar 
üzerinde yapılabilmesi, tüketicilerin bu mekânlara 
karşı tutum ve satın alma niyetlerinin ölçülebilmesi-
ne olanak sağlayabilir.

Araştırmanın farklı markalara/mekânlara uygulan-
ması, tüketicilerin o markalara/mekânlara karşı farklı 
tutum ve satın alma niyeti etkilerinin farklı çıkabil-
mesine olanak sağlayabilir.
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Anahtar Kelimeler: Tüketici Algısı, Bulanık 
ELECTRE I, Çok Kriterli Karar Verme

Giriş ve Amaç 
Tüketiciler satın alma karar sürecinin alternatiflerin 
değerlendirilmesi aşamasında farklı markaları çeşit-
li kriterlere göre, o markaya ilişkin sahip oldukları 
algıya dayanarak sıralamaktadırlar. Firmaların bu 
sıralamayı bilmeleri tüketici tercihini anlamaları açı-
sından önem arz etmektedir. Pazarlama araştırma-
larında tüketici algısını belirlemede kullanılan ölçek 
türleri (aralıklı, sıralı-aralıklı, sıralı vd.) tüketicinin 
kriterlerle ve alternatiflerle ilgili algı ve tutumlarını 
sayılarla ya da göreceli büyüklüklerle ifade etmeleri-
ni gerektirmektedir. Ancak, algı sübjektif bir kavram 
olduğundan, ölçeklerde kullanılan sayısal değerlerin/
göreceli büyüklüklerin her katılımcı tarafından aynı 
şekilde algılanması mümkün olmamaktadır (Haw-
kins ve Mothersbaugh, 2010). Dolayısıyla tüketicile-
rin sübjektif değerlendirmelerinden kaynaklanan bu 
belirsizliğin üstesinden gelebilecek yöntemlere ihti-
yaç vardır. 

Bu çalışmada tüketicilerin sıfır otomobil satın alma 
kararı verirken göz önüne aldığı çeşitli kriterlere göre 
marka algısı incelenmekte ve söz konusu markalar bu 

kriterler açısından üstünlük derecelerine göre değer-
lendirilmektedir. Bu değerlendirme yapılırken, yu-
karıda bahsedilen, tüketici algısının sübjektif olma-
sından doğan belirsizliği dikkate alarak alternatifleri 
sıralayan, çok kriterli karar verme yöntemlerinden 
“Bulanık ELECTRE I” yöntemi kullanılarak veri ana-
liz edilmiştir. 

Literatür Analizi 
Satın alma sürecinin aşamalarından biri olan alterna-
tiflerin değerlendirilmesi süreci, tüketiciler için bir ka-
rar problemi oluşturmaktadır. Tüketiciler satın alma 
kararı verirken farklı alternatifleri, çeşitli kriterler 
açısından sıralamaktadırlar. Alternatif ve kriter sayısı 
arttıkça, satın alma karar problemi de daha karmaşık 
bir hal almakta ve uygun alternatifi seçmek için sez-
gisel karar verme imkanı zorlaşmaktadır (Ertuğrul ve 
Karakaşoğlu, 2013). 

Bireylerin karar alternatifleri ile ilgili beklenti ve algı 
düzeylerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi 
firmaların müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilmeleri açısından önemlidir (Kotler ve Arms-
trong, 2014). Bu sebeple, tüketicilerin mal ve hizmet 
tercih kriterleri ile beklenti ve algı düzeyleri üzerine 
çalışmalar yapılmaktadır (örn: Demirci-Orel, 2004; 
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Fetscherin ve Toncar, 2010). Bu çalışmalarda sıralı-
aralıklı ölçek türü sıklıkla kullanılmakta (örn: Likert 
tipi ölçekler), alternatiflerin kriterler açısından başarı 
sırası, ortalama düzeylerine göre karşılaştırılmakta-
dır. Ancak, ortalama hesaplanırken tüketicilerin ver-
dikleri cevaplarda, kullanılan ölçekte yer alan değer-
leri aynı şekilde algıladıkları varsayılmaktadır. Buna 
karşın, ölçeğin her bir değerine yüklenen anlamsal 
değerler kişiden kişiye farklılık göstermektedir (Ka-
vak, 2013). Buna ek olarak, Cohen vd. (2000) “ke-
sinlikle katılmıyorum”, “katılmıyorum” gibi ifadeler 
arasındaki duygu yoğunluğunun, farklı sıralı ifadeler 
arasındaki duygu yoğunluğuna eşdeğer olmadığını 
savunmaktadır.  Ayrıca sıralı-aralıklı ölçeklerde ara-
lıkların eşit olduğunun varsayılmaması gerektiği (Ja-
mieson, 2004) ancak araştırmacıların aralıkları eşit 
olarak kabul ettiği (Blaikie, 2003) belirtilmektedir. 
Aralıkların eşit olduğu ve katılımcıların ölçekteki de-
ğerlere benzer anlam yükledikleri varsayımı ile yapı-
lan analizler çalışmanın anlamlılığı konusunda yanlış 
bir sonuca ulaşma şansını artırmaktadır (Jamieson, 
2004). Bununla birlikte, yalnızca ortalama ve ağırlıklı 
ortalama değerlerinin alınarak yapıldığı geleneksel 
veri karşılaştırma yöntemleri, bu belirsizlik içeren 
değerlendirmeleri analiz etmede yetersiz kalabilmek-
tedir (Ertuğrul ve Karakaşoğlu, 2013). Bu sebeple, 
sübjektif kriterler ve bütün kriterlerin ağırlıklarının, 
dilsel değişkenler ile değerlendirildiği çok kriterli ka-
rar verme yöntemleri önerilmektedir (Soner ve Önüt, 
2006; Aytaç vd., 2011). Bu yöntemler literatürde tü-
keticilerin ürün ve marka alternatifleri ile ilgili algıla-
rını değerlendirmede kullanılmaktadır (örn. Aghdaie 
ve Yousefi, 2011; Byun, 2001; Eleren, 2007; Işıklar ve 
Büyüközkan, 2007; Terzi vd., 2006). Aghdaie ve You-
sefi (2011) İran pazarındaki yerli ve yabancı otomobil 
markalarını; Byun (2001) ise Güney Kore pazarına 
sunulan orta büyüklükteki üç otomobil modelini;  
Terzi vd., 2006 Türkiye pazarında önemli paya sahip 
bir otomobil markasının modellerini çeşitli otomobil 
satın alma kriterleri açısından AHP (Analytic Hie-
rarchy Process)  tekniği ile karşılaştırmışlardır. Ça-
lışmalarda AHP tekniğinin tercih edilmesinin nedeni 
incelenen kriterlerin hiyerarşik yapıda (ana kriterler 
ve alt kriterler) olmasıdır. Bu çalışmada ise tüketici-
lerin çeşitli otomobil markalarına yönelik algısı, oto-
mobil satın alma kararında etkili olan ve hiyerarşik 

yapıda olmayan kriterler açısından, söz konusu çalış-
malardan farklı olarak, Bulanık ELECTRE I yöntemi 
ile değerlendirilmektedir. 

Tasarım ve Yöntem 
Bu çalışmada tüketicilerin otomobil satın alma karar 
süreci aşamalarından, alternatiflerin çeşitli kriterler 
açısından değerlendirilmesi süreci ele alınmaktadır. 
Otomobil satın alma süreci, karar kriterlerin sayısı, 
kriterlerin çeşitliliği ve  tüketicilerin genelinin bu 
konu ile ilgili belirli bir bilgi düzeyine sahip olmaları 
gibi nedenlerle, çok kriterli karar verme süreçlerine 
iyi bir örnek teşkil etmektedir. Çalışma iki aşamadan 
oluşmaktadır. İlk aşamada toplam kırk katılımcıya 
yüz yüze görüşme yöntemi ile sıfır  bir otomobil satın 
alma kararlarını etkileyen en önemli kriterlerin neler 
olduğu sorulmuştur. Ardından, toplam elli katılım-
cıdan yine yüz yüze görüşme yöntemi ile otomobil 
dendiğinde akla ilk gelen beş markayı sıralamaları 
istenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, kolayda 
örneklem yöntemi ile belirlenen 164 katılımcıya an-
ket (survey) yöntemi ile, araştırmanın ilk aşamasında 
elde edilen kriterlerin önem dereceleri sorulmuş ve 
her bir kriter için yine ilk aşamada belirlenen oto-
mobil markalarının puanlanması istenmiştir. Bu ça-
lışmada çeşitli kriterler açısından markalara yönelik 
tüketici algısı ölçüldüğünden örneklem belirlenirken 
katılımcıların söz konusu markaların kullanıcıları 
olup olmadıkları dikkate alınmamıştır. Veri anali-
zinde, beşten fazla karar kriteri bulunduğu ve katı-
lımcıların karar kriterlerini değerlendirirken ölçeğin 
değerleri arasındaki (örn: 9’lu Likert Tipi ölçekte 6 ile 
7 arasındaki)  farkı diğer katılımcılar ile aynı şekilde 
algılayamadıkları için Bulanık ELECTRE I yöntemi 
kullanılmıştır (Figuera vd., 2005). 

Bulanık ELECTRE I yöntemi, ELECTRE I yöntemi 
ve bulanık mantığın birleşiminden oluşmaktadır. 
ELECTRE I yönteminin temel amacı, alternatiflerin 
çeşitli kriterler üzerinden birbirlerine olan üstünlük-
lerini incelemektir. Diğer geleneksel Çok Kriterli Ka-
rar Verme Yöntemleri gibi bu yöntemin de zayıf yönü 
seçim kriterlerinin değerlendirilmesinde gerekli olan 
puan ve ağırlıkların, kesin bir ölçüm ile belirleme ih-
tiyacıdır (Delgado vd. 1992; Hatami-Marbini ve Ta-
vana, 2011; Kaufmann ve Gupta, 1991).
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Gerçek hayat koşullarında kesin ölçümler yerine 
çoğu zaman ancak bulanık, sınıflandırılmış, sıralı 
ya da aralıklı yapıda olan veri elde edilebilmektedir 
(Vahdani vd., 2010). Bu yüzden, karar vericilerin yap-
tığı değerlendirmeler, kesin ölçümler yerine bulanık 
sayılar olarak ele alınmalıdır  (Wu and Chen, 2011). 
ELECTRE I yönteminden farklı olarak Bulanık 
ELECTRE I yöntemi dilsel tercihleri bulanık sayıla-
ra çevirmektedir (Kaya ve Kahraman, 2011). Bulanık 
ELECTRE I yönteminin yaklaşık bilgiyi ve belirsizliği 
kullanması (Kahraman vd., 2004) ve sınıflandırılmış, 
sıralı, aralıklı ve sıralı-aralıklı veriyi bulanık sayılara 
çevirebilmesi, insanın kesin olmayan yargılarını daha 
iyi şekilde yansıtmasına yardımcı olmaktadır (Aytaç 
vd., 2011). 

Bulgular ve Tartışma 
Ön çalışmada yüz yüze görüşme sonucunda elde etti-
ğimiz, tüketicilerin sıfır bir otomobil satın alırken en 
çok önem verdikleri kriterler sırasıyla: yakıt tüketimi, 
güvenlik, fiyat, dış tasarım, donanım-aksesuarlar, da-
yanıklılık, performans, iç tasarım, ikinci el satış kolay-
lığı, konfor, marka imajı ve satış sonrası hizmet şek-
linde bulunmuştur. Yine ön çalışma sonucunda, ka-
tılımcıların otomobil dendiğinde akıllarına gelen ilk 
beş markanın sırasıyla: Mercedes, Volkswagen, BMW, 
Audi ve Ford olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
önerilen Bulanık ELECTRE I yöntemi ile söz konusu 
kriterler dikkate alınarak katılımcıların bu beş oto-
mobil markası içerisinden hangilerini daha başarılı 
buldukları belirlenmiştir. Tüm katılımcılar üzerinden 
yapılan değerlendirmenin yanında, farklı demogra-
fik kategorilere göre de değerlendirmeler yapılmıştır. 
Tüm katılımcıların bulunduğu genel değerlendirme 
sonucunda ilgili kriterlere göre Mercedes en başarı-
lı otomobil markası olarak bulunmuştur. Mercedes’i 

sırasıyla BMW, Audi, Volkswagen ve Ford markaları 
takip etmektedir. Bu sonuç, geleneksel ağırlıklı orta-
lama yöntemiyle elde edilen Mercedes, Audi, BMW, 
Volkswagen ve Ford sıralamasından farklıdır. Ön ça-
lışma sonucunda akla ilk gelen marka olan Mercedes, 
Bulanık ELECTRE I yöntemine göre de en başarılı 
marka olarak ilk sırada yer almaktadır. Mercedes’i ta-
kiben ön çalışmada akla gelen diğer markalar sırasıy-
la Volkswagen, BMW, Audi iken, Bulanık ELECTRE 
I yöntemi sonucunda Mercedes’i takip eden marka-
lar sırası ile Audi, BMW ve Volkswagen markaları-
dır. Her iki sıralamaya göre ise Ford son sırada yer 
almaktadır. Demografik özellikler açısından değer-
lendirildiğinde çoğunlukla Mercedes birinci, her du-
rumda Volkswagen dördüncü ve Ford beşinci sırada 
yer almaktadır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Bu çalışmada, tüketici algısı açısından otomobil sa-
tın alma kararını etkileyen kriterlere göre markala-
rın başarı sıralamaları, Bulanık ELECTRE I yöntemi 
kullanılarak belirlenmiştir. Bulanık ELECTRE I yön-
temi, sıralı-aralıklı bir ölçek kullanılmasından doğan 
belirsizliği ele alarak daha gerçekçi bir veri analizi 
imkânı sunmuştur. Sonuçlar, otomobil markalarının 
başarı sıralamalarının demografik faktörler açısından 
önemli bir farklılık göstermediğini; bir markanın bi-
linirliğinin yüksek olmasının, satın alma kriterlerine 
göre de başarılı olarak algılanmasını gerektirmediğini 
ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın kısıtları arasında 
küçük bir örneklemle çalışılması, sadece beş marka-
nın incelenmesi ve dört markanın Almanya menşeli 
olması gösterilebilir. Benzer bir çalışmanın daha ge-
niş bir örneklemde, daha çok sayıda markayla tekrar-
lanması önerilebilir.
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Anahtar Kelimeler: Adil Ticaret, Adil Ticaret Bilgisi, 
Adil Ticarete Duyulan Güven, Adil Ticaret Bağlılığı

Giriş ve Amaç
Günümüzde artan rekabet unsuru, küçük ölçekli üre-
ticilerin faaliyetlerini sürdürmesini gittikçe zorlaştır-
maktadır. Bu tür işletmeleri ayakta tutabilmek için 
hayata geçirilen uygulamalar yetersiz kalabilmekte, 
bu durum ise ülke ekonomilerini olumsuz yönde et-
kilemektedir. Uluslararası ticarette daha fazla eşitlik 
arayan diyalog, şeffaflık ve saygıya dayanan bir tica-
ret ortaklığı olan adil ticaret, dezavantajlı üretici ve 
çalışanların haklarını güvence altına alarak ve daha 
iyi ticaret koşulları sunarak sürdürülebilir kalkınma-
ya katkıda bulunur (FINE, 2001). Adil ticaret litera-
türü incelendiğinde adil ticaret bilgisi ile adil tica-
ret bağlılığı arasındaki ilişkide adil ticarete duyulan 
güvenin aracı etkisine yönelik çalışmaların eksikliği 
göze çarpmaktadır. Türk tüketicisinin adil ticaret 
bilgisi ile adil ticaret bağlılığı arasındaki ilişkide adil 
ticarete duyulan güvenin rolü araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Adil ticarete duyulan güven, tüke-
ticilerin adil ticaret bağlılıklarını arttıracaktır. Adil 
ticaret bağlıkları artan tüketiciler, daha fazla adil tica-
ret ürünleri satın alacaklar ve dolayısıyla adil ticaretin 
temel ilkelerinden olan küçük üreticiyi güçlendirme-
ye yardımcı olacaklardır.

Literatür Analizi
Etik konular hakkındaki bilgi, satın alma davranışını 
belirlemede önemli bir role sahiptir (Shaw ve Clarke, 
1999; Shaw ve Shiu, 2002; 2003). Etik konular genel-
likle, bilgi yoksunluğu, yanlış bilgi ya da düşük kalite-
li bilgi nedeniyle tüketicilerin zihinlerinde karışıklığa 
ve sonuç olarak da güvensizliğe neden olur (Roberts, 
1996; Wessels vd. 1999; Carrigan ve Attalla, 2001; 
Maignan ve Ferrell, 2004; Nilsson vd. 2004). 

Adil ticaret bilgisi, adil ticaretin tam olarak nasıl ta-
nımlandığını bilmek olarak tanımlanmaktadır ve adil 
ticaretin temel yönlerini vurgulayan öğeleri kapsar 
(De Pelsmacker vd., 2006; De Pelsmacker & Janssens, 
2007). Tüketicilerin adil ticaret konusu ve ürünleri 
açısından sahip olduğu bilgiyi diğer bir ifadeyle adil 
ticaret bilgisini, çok az, yeterince ulaşılabilir olmayan, 
kontrol edilemeyen, profesyonel olmayan ve inanıl-
maz olarak algıladığı görülmektedir. Bu da tüketici-
leri adil ticaret konuları hakkında daha şüpheci ve 
daha az ilgili hale getirebilmektedir. Organizasyonlar, 
sertifikalar ve bu rekabetçi etiketleme programlarının 
karmaşıklığı ve sayısı da, tüketicilerin kafasını karış-
tırabilmekte, itibarını zayıflatabilmekte ve tüketici 
güvenini sarsabilmektedir (Salzhauer, 1991; Teisl vd. 
1999; Nilsson vd., 2004). 

Güven genellikle, “yetki verilen kimsenin yüküm-
lülüklerini yerine getirmek ve sözlerini tutmak için 

Adil Ticaret Bilgisi ile Adil Ticaret Bağlılığı İlişkisinde 
Adil Ticarete Duyulan Güvenin Rolü
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istekliliği” olarak tanımlanmıştır (Rotter, 1971; Bar-
ber, 1983). Çok boyutlu bir kavram olan güven, özel-
likle risk algılandığında önem kazanır (Garbarino ve 
Johnson, 1999; Schoorman vd., 2007). Bu nedenlerle 
mevcut çalışma tüketicilerin adil ticarete duydukları 
güvene odaklanmıştır. Adil ticaret bilgisi dolayısıyla 
adil ticarete duyulan güven adil ticaret bağlılığına yol 
açabilmektedir (Bezençon ve Blili, 2011). Adil ticaret 
bağlılığı, adil ticaret ilkeleri nedeniyle tüketicilerin 
adil ticaret ürünlerini satın almayı düşünme ölçüsü-
dür (Bezençon ve Blili, 2009).

Tasarım ve Yöntem
Araştırma verileri internet üzerinden bir anket vası-
tasıyla toplanmıştır. Araştırmanın örnekleme yönte-
mi olarak olasılığa dayalı olmayan tekniklerden biri 
olan kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 
yöntemin kullanılma nedeni zaman ve maliyet kısı-
tıdır. 348 adet cevaplayıcıya ulaşılmıştır. Çalışmada 
adil ticaret bilgisi ölçeği (Pelsmacker ve Janssens, 
2007), adil ticarete duyulan güven ölçeği (Castaldo 
vd., 2009) ile adil ticaret bağlılığı ölçeği (Bezençon ve 
Blili, 2011) kullanılmıştır (5’li Likert).  
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Şekil 1. Araştırma Modeli

Adil ticaret ilkelerini bilen tüketicilerin adil ticarete 
güveni artacak, adil ticarete olan güven ise, adil tica-
ret ürünleri satın almak için adil ticaret bağlılığını ar-
tıracaktır (Salzhauer, 1991; Bezençon ve Blili, 2011). 
Bu bağlamda araştırmanın hipotezi aşağıda sunuldu-
ğu gibi geliştirilmiştir:

H1: Adil ticarete duyulan güvenin adil ticaret bil-
gisi ile adil ticaret bağlılığı arasındaki ilişkide 
aracı rolü vardır.

Bulgular ve Tartışma
Verilerin analizi için SPSS 18,0 programından yarar-
lanılmıştır. Toplanan veriyi analiz edebilmek üzere 
güvenilirlik, faktör, korelasyon ve hiyerarşik regres-
yon analizleri yapılmıştır. Anketi yanıtlayan kişile-

rin yaklaşık %63,5’i erkek, %36,5’i kadın olup %23’ü 
lisansüstü, %67,5’i lisans ve yaklaşık %7’si ise lise 
mezunudur. Araştırmaya katılan kişilerin yaklaşık 
%55’i 19-25 yaş aralığında, yaklaşık %35’i 26-32 yaş 
aralığında ve yaklaşık %10’u ise 32 yaşından büyük-
tür. Ayrıca anketi yanıtlayan kişilerin %14,70’si evli, 
%85,3’ü ise bekârdır. Bu verilere ek olarak, ankete 
katılan kişilerin %33,6’sı 1000 Türk Lirasından dü-
şük, %24,4’ü 1001-2000 TL aralığında, %18,7’si 2001-
3000 TL aralığında, %23,3’ü ise 3001 Türk Lirasından 
yüksek gelire sahiptir. Adil ticaret bilgisi, adil ticarete 
duyulan güven ve adil ticaret bağlılığı ölçeklerinin 
Cronbach Alpha değerleri sırasıyla 0,842, 0,872 ve 
0,816 bulunmuştur. Bu değerler kabul edilebilir limit-
ler arasında yer almaktadır. Ölçeklere ilişkin tanımla-
yıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.

 
Ortalama Std. Sapma Çarpıklık Basıklık 

  İstatistik Std. Sapma İstatistik Std. Sapma 

B 3,6840 ,92157 -1,164 ,131 1,078 ,261 

G 3,2801 ,88497 -,273 ,133 ,108 ,265 

ATB 3,4852 ,84443 -,712 ,133 ,590 ,265 
Açıklamalar: B: Adil ticaret bilgisi; G: Adil ticarete duyulan güven; ATB: Adil ticaret bağlılığı 

 

Tablo 1. Ölçek İfadelerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
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Faktör analizi sonuçlarına göre her bir değişken tek 
faktör altında toplanmıştır. Adil ticaret bilgisi, adil 
ticarete duyulan güven, adil ticaret bağlılığı ve adil 
ticaret primi ödeme istekliliği değişkenleri için tek 
faktör toplam varyansın sırasıyla %76,32, %79,73, 
%64,51 ve %79,06’sını açıklamaktadır.

Araştırma modelini test etmek için Baron ve Kenny 
(1986)’nin aracılık etkisini ölçmek için önerdiği yön-

tem kullanılmıştır. Regresyon analizi sonuçları Tablo 
2 ve Tablo 3’te verilmiştir. 1 nolu modelde adil ticaret 
bilgisinin beta değeri 0,604 iken adil ticarete duyu-
lan güvenin modele dahil edilmesiyle (3 nolu model) 
beta değeri 0,317’ye düşmektedir. Bu bağlamda adil 
ticaret bilgisi ve adil ticaret bağlılığı ilişkisinde adil 
ticarete duyulan güven değişkeninin “kısmi aracılık” 
etkisine sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 2. Regresyon Analizi Sonuçları
Model No Regresyon Denk. Uyarlanmış R2 Std. Sapma         F        Sig.  

1  ATB = b0+ b1xB*         0,363 0,673 192,676 0,000 
2 ATB = b0+ b1xG*         0,280 0,750 131,973 0,000 

3 ATB= b0+ b1xB+ b2xG*         0,535 0,575 189,372 0,000 

 

Tablo 3. Katsayılar
Model No  

Beta 

t Sig. 

1 (Sabit) 

    B 

 

0,604 

9,786 

13,881 

0,000 

0,000 
2 (Sabit) 

    G 

 

0,532 

7,872 

11,488 

0,000 

0,000 

3 (Sabit)  5,550 0,000 
    B 

    G 

0,317 

0,512 

7,071 

11,422 

0,000 

0,000 

Açıklamalar: ATB: Adil ticaret bağlılığı; B: Adil ticaret bilgisi; G: Adil ticarete duyulan güven 

 

Sonuç
Günümüzde yaşanan rekabet artışı ile dezavantajlı 
üreticilerin ve çalışanların uygun şartlarda çalışa-
bilmelerinin sağlanması ekonomik sistem açısından 
daha önemli bir hale gelmiştir. Küreselleşme, birey-
selleşme ve bilinçlenmenin de etkisiyle tüketiciler 
pazarda sergiledikleri tercihler ile dezavantajlı gör-
dükleri tarafları destekleyebilmektedir. İletişim tek-
nolojilerindeki gelişimle birlikte tüketiciler bilgiye 
kendileri ulaşabilmekte ve pazarda karşılaştıkları uy-
gulamaları bireysel olarak değerlendirebilmektedir. 
Bu çalışma adil ticaret bağlılığı oluşumunda adil tica-
rete duyulan güvenin önemini vurgulamaktadır. Adil 
ticaret bilgisi adil ticarete olan güveni, adil ticarete 
olan güven de adil ticaret bağlılığını pozitif yönde et-
kilemektedir. Bu bağlamda adil ticaret bağlılığı oluş-

turmayı hedefleyen yöneticilerin adil ticaret bilgisi 
yanında adil ticarete duyulan güveni de tesis etmeye 
çalışması gerekecektir.

Adil ticaret bilgisi ve adil ticaret bağlığında güvenin 
aracı rolü, oldukça kilit öneme sahiptir.  Adil ticaret 
bilgisine sahip olan tüketiciler, adil ticarete güvene-
cek ve güvene dayalı olarak adil ticaret bağlılıklarını 
artıracaktır. Adil ticaret bağlıkları artan tüketiciler, 
daha fazla adil ticaret ürünleri satın alacaklar adil ti-
caretin temel ilkelerinden olan küçük üreticiyi güç-
lendirmeye yardımcı olacaklardır. Adil ticaret bilgi-
sinin adil ticaret bağlılığına yol açtığını ortaya koyan 
çalışmalarla paralel bulgulara ulaşan mevcut çalışma 
ayrıca adil ticarete duyulan güvenin kısmi aracılık et-
kisini de ortaya koymuştur.
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EK: Ölçek İfadeleri
Adil Ticaret Bilgisi 

1. Adil ticaret gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilere ve işçilere daha iyi ticaret şartları 

yaratmayı amaçlar. 

2. Adil ticaret gelişmekte olan ülkelerdeki üreticilere daha dürüst fiyatlar ödetme 

gayretindedir. 
3. Adil ticaret gelişmekte olan ülkelerdeki dışlanan ve/ya da dezavantajlı üreticilerin 

sürdürülebilir gelişimi için gayret gösterir. 

Adil Ticarete Duyulan Güven 

4. Adil ticarete daima güvenebilirim. 

5. Adil ticarete inanırım. 
6. Adil ticaret ürünleri güvenilirdir.  

Adil Ticaret Bağlılığı 

7. Uluslararası ticarette küçük ölçekli üreticilere daha fazla güç sağladığı için adil ticaret 

ürünleri satın alırım. 

8. Adil ticaret ürünleri satın alırım çünkü bu ürünlerin üretiminde görev alan kişilerin 
diğerlerine oranlarına daha iyi çalışma şartlarına sahip olduğunu düşünüyorum. 

9. Adil ticaret ürünleri satın alırım çünkü bu ürünlerin diğer ürünlere oranla çevreye daha 

duyarlı olduğunu düşünüyorum.  

10. Adil ticaret ürünleri satın alırım çünkü bunun ticareti adil hale getirmenin bir yolu 

olduğunu düşünüyorum.  
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Özet
En genel tanımıyla sosyal sorumluluk, bir varlığın 
toplu yaşamdaki faaliyetlerinden dolayı çevresinde 
yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri değerlendirip, 
olumsuz etkilere karşı önlem almasıdır. Artan küre-
selleşmeyle birlikte kurumsal sosyal sorumluluk, tüm 
dünyada önemli ve yaygın bir konu haline gelmiştir. 
Çalışmanın amacı, Sivas Belediyesi çalışanlarının, ku-
rumsal sosyal sorumluluğun dört temel boyutu olan, 
“ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü” sorumluluklarla 
ilgili algılarının “gereklilik, beklenti ve isteme” boyutla-
rına göre belirlenmesidir. Sonuç olarak, kurumsal sos-
yal sorumluluklar boyutundaki algılamalarda “beklen-
ti” seviyesinden “gereklilik” seviyesine bir eğilim tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 
Pazarlama

 
Abstract
In its most general definition of social responsibility is to 
take precautions against adverse effects with evaluating 
the positive or negative effects created around their ac-
tivities in an entity’s public life. With the increasing glo-
balization of corporate social responsibility has become 

a common and important subject all over the world. 
The aim of the study is, determine to Sivas Municipa-
lity employees perception of the four basic dimensions 
of corporate social responsibilities “economic, legal, mo-
ral and volunteer” according the size “requirements, ex-
pectations and desire”. As a result, a trend was detected 
in the perception of corporate social responsibility, from 
“expected” level to “necessity” level.
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Marketing

Giriş
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), paydaşların top-
lumsal ve çevresel beklentilerine cevap veren veya 
bu beklentileri fazlasıyla karşılayan işletme faaliyet-
lerinde, bir şirketin gönüllü olarak benimsediği dav-
ranışlar ve ilkelerdir (TİSK vd, 2014, s.8). Tarihsel 
seyri içerisinde sosyal sorumluluğun salt devlet ta-
rafından yerine getirilmesi gereken bir görev olduğu 
düşüncesinden, kâr amacı güden kuruluşların ve sivil 
toplumun da yükümlülükleri bulunan bir alan oldu-
ğu düşüncesine geçildi. Bugün kurumlardan sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmeleri beklenmekte ve 
bu beklentileri ne ölçüde karşıladıkları toplum tara-
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fından sorgulanmaktadır (Kızılay, 2012, s.20). İnsan-
ların çevreye ve topluma karşı sorumlulukları olduğu 
gibi, işletmelerin de bu tarz sorumlulukları vardır. 
Hatta işletmeler için bunlardan çok daha fazlası söz 
konusudur. İşletmeler sadece çevreye ve topluma 
değil tüketicilere, çalışanlara, devlete, rakiplerine ve 
daha pek çok yere ve kişiye karşı sorumludurlar (Boz, 
2012, s.35). Artan küreselleşmeyle birlikte KSS, tüm 
dünyada önemli ve yaygın bir konu haline gelmiştir. 
KSS medyada daha fazla yer almakta; tüketici örgüt-
leri, üretim koşullarına ve pazara açılma yöntem-
lerine ilişkin sürekli olarak bilgi talep etmekte; sivil 
toplum kuruluşları (STK) ve sendikalar, şirketlerden 
topluma karşı olan sorumluluklarını yerine getirme-
lerini talep etmekte; kurumsal müşteriler ise tedarik-
çilerinden KSS gerekliliklerini yerine getirmelerini 
talep etmektedirler. Bunun yanı sıra, siyasetçiler de 
KSS’nin politika geliştirmenin bir yolu olduğunu keş-
fetmişlerdir (TİSK vd, 2014, s.8). İşletmelerin pazar-
lama açısından sosyal sorumluluktan elde edecekleri 
ekonomik faydalar, tüketicilerin pozitif ürün ve mar-
ka değerlendirmesi, marka tercihi ve marka tavsiye-
siyle ilişkilendirilmektedir (Kotler ve Lee, 2006, s.23). 
Çünkü tüketiciler için artık sadece bir ürünün/hiz-
metin maddi değeri ve kalitesi onu satın almak için 
yeterli değildir. Satın aldıkları ürünün arkasındaki 
kuruluşun toplum için ne yaptığına bakmaktadırlar 
(Özgen, 2007, s.2). Kurumsal sosyal sorumluluk uy-
gulamaları, tüketicilerin işletmeler üzerindeki bas-
kılarını azaltmanın ötesinde, işletmenin pazardaki 
imajını güçlendirme ve ürünlerini tüketicilere satma 
çabalarını kolaylaştırma aracı olarak da kullanılabilir 
(Öztürk vd, 2013, s.86).

Araştırmada, çalışanların kurumsal sosyal sorumlu-
luk alanları olan “ekonomik, yasal, etik ve gönüllü” 
sorumluluklarla ilgili algıları incelenmiş ve bu dört 
alan ile ilgili “gereklilik, beklenti ve isteme” boyut-
larında algıların ne yönde değiştiği araştırılmıştır. 
Araştırma bulguları ile Carroll’un Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Piramidi karşılaştırılmış, uygunluk veya 
farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğüne göre “sosyal” 
sözcüğü, toplumsal; “sorumluluk” sözcüğü ise kişinin 
kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren 
herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, 
mesuliyet anlamına gelmektedir (URL, 1). Buradan 

hareketle sosyal sorumluluk kavramının sözlük an-
lamının “toplumla ilgili konularda yüklenilen işten ve 
görevden ötürü gerektiğinde hesap verme durumu” ol-
duğu söylenebilir (Yönet, 2005, s.241). 

KSS, hiçbir evrensel tanımı olmamakla birlikte genel-
likle, etik değerlere dayalı, yasal gerekliliklere uygun 
ve insanlar, topluluklar ve çevreye saygılı şeffaf iş uy-
gulamalarını ifade eder (Hayford, 2013, s.2).

KSS, işletmelerin üretim odaklı olduğu, faaliyetlere 
verimlilik ve ekonomiklik perspektifinden bakıldığı 
Adam Smith’in “maksimum kar” anlayışının yerini 
“topluma sorumlu davranılması” anlayışına bırakma-
sının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Peltekoğlu, 
2001, s.179). KSS, paydaşların toplumsal ve çevresel 
beklentilerine cevap veren veya bu beklentileri faz-
lasıyla karşılayan işletme faaliyetlerinde, bir şirketin 
gönüllü olarak benimsediği davranışlar ve ilkelerdir 
(TİSK vd, 2014, s.8). Sosyal sorumluluk, işletmenin 
ekonomik faaliyetlerinin tüm toplumun çıkarlarına 
zarar verilmeden yönetilmesidir. Bir başka deyişle, 
sosyal sorumluluk; işletmenin ekonomik ve yasal ko-
şullara, iş ahlakına, örgüt içi ve dışı kişi ve grupların 
beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi gütmesi 
demektir (Demir ve Songür, 1999: 151). Sosyal so-
rumluluk; karar verici durumda olanların, kendi çı-
karlarını olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da 
geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasındaki 
zorunluluktur (Hill ve Gareth, akt.Halıcı, 2001, s.12). 
En genel tanımıyla sosyal sorumluluk, “bir varlığın 
toplu yaşamdaki faaliyetlerinden dolayı çevresinde 
yarattığı olumlu veya olumsuz etkileri değerlendirip, 
olumsuz etkilere karşı önlem alması” olarak tanım-
lanabilir (Kaya, 2008, s.15). Görüldüğü gibi yapılan 
bu tanımların ortak noktası, işletmelerin çevresinde 
yer alan çıkar gruplarının toplumsal beklentilerini 
dikkate alması gerekliliği konusunda ortak bir pay-
dada buluşulmuş olmasıdır (Top ve Öner, 2008, s.98). 
Sonuç olarak, genel bir tanımsal çerçevede ele almak 
gerekirse, kurumsal sosyal sorumluluk, işletmelerin 
örgütsel süreçlerini toplumsal yararlılık ilkesi çerçe-
vesinde yönetmeleridir (Akgeyik, 2007, s.68). Do-
ğal çevreyi koruma; müşterilerine kaliteli ve güvenli 
ürünler sunma; çalışanların temel hak ve özgürlükle-
rine saygı gösterme, faaliyetlerine ilişkin doğru bilgi 
sunma ve toplumun refah seviyesine katkıda buluna-
cak eğitim, sağlık ve sanat etkinliklerini destekleme 
gibi konular bu kavram kapsamında değerlendiril-
mektedir (Kaya, 2008, s.15). 
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Avrupa Birliği (AB) 2011 bildirisinde KSS hakkın-
da “KSS, işletmelerin toplum üzerindeki etkileri bakı-
mından yerine getirmeleri gereken sorumluluklardır. 
Yürürlükteki mevzuata ve toplu sözleşmelere saygı 
göstermek, bu sorumluluğu yerine getirmenin bir 
önkoşuludur. İşletmeler kurumsal sosyal sorumlulu-
ğunu layıkıyla yerine getirebilmek için paydaşlarıyla 
işbirliği yaparak toplumsal, çevresel ve etik konuların 
yanı sıra insan hakları ve tüketiciyle ilgili hususları 
da işletme faaliyetlerine ve temel stratejilerine dâhil 
etmelidirler” ifadesi yer almaktadır (European Com-
mission, 2011, s.6).

Sosyal açıdan etik ve sorumlu davranış sergilemek 
işletmenin kısa vadede ödünler vermesine hatta 
güçlüklerle karşılaşmasına neden olmakla beraber 
uzun dönemde kazanımlar sağlamaktadır (Lantos, 
2001, s.618). Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği’ne göre, KSS, sadece özel sektörün uluslara-
rası pazarlarda daha rekabetçi olabilmesi, çalışanların 
iş süreçlerine daha etkin katılması, çevrenin korun-
ması, sivil toplum-özel sektör işbirliklerinin gelişmesi 
için yararlı değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkın-
manın gerçekleşmesi ve toplumsal alanda başarıya 
ulaşabilmek için önemli bir unsurdur. Ayrıca KSS, 
şirketlerin sosyal paydaşları ile etkileşime geçmesini 
sağlayarak yeni iş imkânları yaratır, şirketlerin marka 
değerini arttırır, şirketlerin uzun dönemli karlılığını 
arttırır, uluslararası yatırımcıların ilgisini çeker, Türk 
özel sektörünün küresel alandaki rekabet gücünün 
arttırır, AB üyelik sürecinde özel sektörün yapması 
gereken çalışmalara hazırlıkların yapılmasına daha 
uygun bir ortam hazırlar (URL, 2). Bunlara ek olarak 
kurumsal sosyal sorumluluğun faydaları; iyi niyeti 
geliştirmek, müşteri sadakatini artırmak, bağlantı-
lı kurumlar için fayda sağlamak, çalışan sadakatini 
artırmak, perakende satışlarının artırmak, paydaş 
ilişkileri kurmak, itibarı oluşturmak ve geliştirmek, 
rekabet avantajı oluşturmak, şeklinde sıralanabil-
mektedir (Bowd vd., 2006, s.152).

KSS denildiğinde bundan genellikle bir işletmenin 
sürdürülebilir büyüme temel hedefine yönelik olarak 
doğayı ve çevreyi koruyacak önlemler alarak üre-
timde bulunması anlaşılmaktadır. Oysa bu son de-
rece eksik bir tanımlamadır. Bir işletmenin çevreye 
ve topluma karşı sorumlulukları yanı sıra doğrudan 
ve/veya dolaylı ilişki içerisinde bulunduğu ve işletme 
kararlarından ve faaliyetlerinden ciddi olarak etkile-

nebilecek tüm paydaşlara karşı sorumluluğu bulun-
maktadır (Aktan ve Börü: 2007, s.13). İşletmelerin 
sorumluluklarına gösterilen ilginin faaliyette bulun-
dukları dar çevreden bütün bir dünya geneline doğru 
yoğunlaştığı ve bunun özellikle Sanayi Devrimi son-
rası arttığı görülmektedir. İşletme faaliyetlerinin etki-
lerinin çok daha fazla alanı etkilemeye başlaması ve 
bunun da kitle iletişim araçları sayesinde daha fazla 
insan tarafından farkına varılması bu eğilime neden 
olan önemli faktörler arasında yer almaktadır (Öz-
türk vd, 2013, s.73). KSS farkındalığının aynı zaman-
da kamuoyunda yarattığı etki ile itibarın ve marka 
değerinin artmasına da katkısı vardır. KSS, bir kalite 
kriteri olarak görülmelidir (Çevirme, 2012, s.18).

Önceleri yalnızca birer kâr mekanizması olarak gö-
rülen ticari organizasyonlar, artık toplum tarafından, 
üzerinde faaliyet gösterdikleri coğrafyalara ve içinde 
var oldukları topluma karşı sorumlulukları olan ya-
pılar olarak algılanmaktadırlar (Akgül, 2010, s.102).

İşletmelerin pazarlama açısından sosyal sorumluluk-
tan elde edecekleri ekonomik faydalar, tüketicilerin 
pozitif ürün ve marka değerlendirmesi, marka tercihi 
ve marka tavsiyesiyle ilişkilendirilmektedir (Kotler ve 
Lee, 2006, s.23). 

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun 
Boyutları
KSS alanında birçok yaklaşım söz konusudur. Konuy-
la ilgili temel alınan başlıca yaklaşımlar, Carroll’un 
Sosyal Sorumluluk Modeli, Frederick’in Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Modeli, Davis’in Sosyal Sorumlu-
luk Modeli, Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk 
Modeli ve Wood’un Sosyal Performans Modeli’dir 
(Öztürk, 2013, s.18-22). Bu çalışmada tüketicilerin 
kurumsal sosyal sorumluluk algıları, Carroll’un Sos-
yal Sorumluluk Modeli’ndeki dört temel kurumsal 
sosyal sorumluluk boyutuna göre incelenmiştir.

Carroll, kurumsal sosyal sorumluluğu dört boyut-
ta incelemiştir: Ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü 
sorumluluklar. Carroll, bu dört boyuttan oluşan bir 
sosyal sorumluluk piramidi geliştirmiştir (Carroll, 
1991, s.4).
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Ekonomik sorumluluklar: Tüm işletmelerin ilk dü-
zeydeki sorumluluğu olarak, tüketicilerin ihtiyaç 
duydukları ve istedikleri mal ve hizmetleri üretmesi 
ve ürettiklerini karlı bir şekilde satmasıdır (Carroll, 
1991, s.4). Carroll’a göre işletmelerin ekonomik so-
rumlulukları, her hissenin kazancını maksimize ede-
cek biçimde çalışmaları, mümkün olduğunca yüksek 
karı gerçekleştirmeye kendilerini adamaları, rekabet-
çi konumlarını korumaları, yüksek düzeyde organi-
zasyonel etkinliği sürdürmeleri ve karlılıkta süreklili-
ği sağlamalarıdır (Ersöz, 2007, s.30). 

Yasal Sorumluluklar: İşletmelerin ekonomik faali-
yetlerini sürdürürken belli bir yasal çerçeveyi de göz 
önünde bulundurmaları önem taşımaktadır. Yasal 
çerçeve aynı zamanda işletmeler için ahlaki ilkelerin 
bir boyutunu oluşturmaktadır. İşletmenin ekonomik 
faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken ilkeler ve 
değerler yasa koyucular tarafından belirlenmiştir 
(Öztürk vd, 2013, s.35).

Ahlaki (Etik) Sorumluluklar: İşletmelerin ekonomik 
ve yasal sorumlulukları yerine getirmelerinin yanı 
sıra etik sorumlulukları da yerine getirmeleri beklen-
tisi vardır (Carroll,  1979, s.500). Etik sorumluluklar 
kanunlarca belirlenmemiş ancak sosyal bireyler tara-
fından benimsenmiş hem pozitif hem de negatif an-
lamda, hem yapılması beklenen olumlu hem de uzak 
durulması beklenen olumsuz her tür aktivite, çalış-
ma, politika ve davranışları kapsar (İbişoğlu, 2007, 
s.10). Etik kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların 
amaçlarını ve bu amaçlarına ulaşmak için seçtikleri 
yol ve yöntemleri toplumun siyasi, ekonomik, sosyal 

ve kültürel refahına zarar vermeden gerçekleştirip 
gerçekleştirmediklerini ele almaktadır  (Lantos, 2001, 
s.620).

Gönüllü (Hayırseverlik) Sorumluluklar: Kurumun 
tamamen gönüllü olarak kabul ettiği, hayırseverce 
katkılar, işsizlerin etkin bir şekilde eğitimi ve günlük 
bakım merkezleri sağlanması gibi yükümlülüklerdir 
(Carroll, 1991, s.4). Diğer bir ifadeyle, kurumun sa-
dece gönüllü ve isteğe bağlı olarak toplum yararına 
olacak hayırsever uygulamalarını kapsamaktadır. Bu 
uygulamalar doğrudan ya da dolaylı olabilir. Kurum-
lar, toplumsal bir soruna çözüm olacak ya da dikkat 
çekecek uygulamalarla toplum refahına katkı sağla-
maya çalışabilir (Öztürk, 2013, s.19).

Carroll’a göre ekonomik ve yasal sorumluluklar gerek-
li; etik sorumluluklar beklenen; hayırseverlik sorum-
lulukları ise arzu edilen sorumluluklardır (Schwartz 
ve Carroll, 2003, s.504). İşletmeler hem işletme dışı 
faktörleri, hem de işletme içi faktörleri göz önünde 
bulundurarak sosyal sorumluluk türlerinden hangi-
leri üzerinde yoğunlaşacaklarının tercihini yapmak 
durumundadırlar (Ateşoğlu ve Türker, 2010, s.211).

Artan sayıda tüketici, işletmeleri ve onların kamu-
oyuna yansıyan yüzleri olarak pazarlama çabalarını 
daha duyarlı bir şekilde irdelemektedir. Bu irdeleme 
sonucunda, tüketicilerin kurumsal sosyal sorumlu-
lukla ilgili beklentileri de artmaktadır. Yasal ve eko-
nomik sorumlulukları yanında tüketicilerin işletme-
lerden ahlâki ve gönüllü sorumluluklara ilişkin bek-
lentileri çoğalmaktadır (Torlak, 2007, s.87).

Kaynak: Carroll,A.B. (1991) “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward 
the Moral Management of Organizational Stakeholders”, Business Horizons, 34: 42.

Şekil 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi
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Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi, literatürde 
referans olarak pek çok çalışmada geçmekle birlikte, 
doğrudan piramit üzerine yapılan araştırma sayısı 
azdır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi ile ilgili 
literatürde; Atwima Kwanwoma Kırsal Bankası’nın 
eğitim, sağlık, su ve sanitasyon, elektrifikasyon gibi 
konularda topluma katkılarını dört temel sosyal so-
rumluluk alanından etkilenen gruplar üzerine bir 
araştırma (Hayford, 2013), kurumsal sorumluluk kav-
ramının gelişiminin ve dört bileşeninin incelenmesi, 
kar sağlamaktan hizmet sunumuna kadar işletmenin 
toplumsal rolü üzerine farklı bakış açıları (Lantos, 
2001), çalışanların işletme sosyal sorumluluklarına 
ilişkin ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluk 
algılamalarının örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisi 
(Hasanov, 2010), ilaç sektöründe faaliyet gösteren 
Türk ve çokuluslu işletmelerde, çalışanların işletme-
lerinin sosyal sorumluluk anlayışına ilişkin algıları 
(Çerik ve Özarslan, 2008), Schwartz and Carroll’un 
1991 modelini geliştirmek için üç etki alanlı mo-
delin önerilmesi (Grant ve Palakshappa, 2012), ev-
rensel kurumsal sosyal sorumluluk modeli üzerine 
bir model önermesi (Nalband ve Al Kelabi, 2014), 
Carroll’un Sosyal Sorumluluk Piramidi’ni tanımlayı-
cı olarak kullanarak, kurumsal sosyal sorumluluğun 
doğasını Afrika boyutunda araştırma (Visser, 2005), 
KSS aşamaları olan “ekonomik, yasal, ahlaki ve gö-
nüllü” sorumluluklar ile örgütsel bağlılık türleri olan 
“duygusal bağlılık, normatif bağlılık ve devamlılık 
bağlılığı” arasındaki ilişkinin araştırılması (Erkman 
ve Şahinoğlu, 2012), kurumsal sosyal sorumluluk 
algılamalarının örgütsel özdeşleşme üzerindeki etki-
si (Kaplan, 2013), otel işletmelerinde uygulanmakta 
olan kurumsal sosyal sorumluluğun (KSS) çalışanın 
işte kalma niyetine ve iş tatminine etkisi (Çalışkan ve 
Ünüsan, 2011), çalışmaları bulunmaktadır.

Araştırma: Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumlu-
luk Algılarının, Dört Temel Kurumsal Sosyal Sorum-
luluk Boyutuna Göre Değerlendirilmesi

Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, örneklem kapsamında Sivas Be-
lediyesi çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk ile 
ilgili algı ve düşüncelerinin dört temel kurumsal sos-
yal sorumluluk boyut olan ekonomik (gerekli), yasal 
(gerekli), etik (beklenen) ve hayırseverlik (arzu edilen) 
sorumluluklar boyutunda; “demografik değişkenleri-
ne göre değişim gösterip göstermediği” ve Carroll’un 
kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde söz konu-

su dört boyuta atfedilmiş olan “gereklilik, beklenti ve 
arzu edilme derecelerinin belirtilenden farklılık göste-
rip göstermediği” araştırılmıştır. Araştırmanın hipo-
tezleri aşağıdaki gibidir:

Ana Hipotez; 

H1: “Etik sorumluluklar gerekli görülür” olarak be-
lirlenmiştir.

Alt Hipotezler;

H2: “Cinsiyet değişkenine göre dört temel kurumsal 
sosyal sorumluluk faktörü algılamalarında an-
lamlı farklılık yoktur”.

H3: “Yaş değişkenine göre dört temel kurumsal sos-
yal sorumluluk faktörü algılamalarında farklı-
lık yoktur”.

H4: “Eğitim değişkenine göre dört temel kurum-
sal sosyal sorumluluk faktörü algılamalarında 
farklılık yoktur”.

H5: “Çalışma süresi değişkenine göre dört temel ku-
rumsal sosyal sorumluluk faktörü algılamala-
rında farklılık yoktur”.

H6: “Kadro durumu değişkenine göre dört temel ku-
rumsal sosyal sorumluluk faktörü algılamala-
rında farklılık yoktur”.

H7: “Gelir durumu değişkenine göre dört temel ku-
rumsal sosyal sorumluluk faktörü algılamala-
rında farklılık yoktur”.

Araştırmanın Kapsamı 
Araştırmanın anakütlesi, Sivas Belediyesi ana bina-
sı ve bağlı kurumlar olan zabıta müdürlüğü, itfaiye 
müdürlüğü, su kanalizasyon işleri müdürlüğü, sosyal 
hizmetler müdürlüğü binalarında çalışan işçi, me-
mur ve yöneticilerden oluşan personeldir (URL, 3). 
Personelin bir kısmı sürekli dışarıda ve gezici olarak 
çalıştığından örneklem, söz konusu binalardaki per-
sonelden kolayda rastgele örnekleme yöntemi ile be-
lirlenmiştir. 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada verilerin toplanmasında anket tekniği 
kullanılmıştır. Anket sorularının hazırlanmasında 
öncelikle kurumsal sosyal sorumluluk ve pazarla-
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ma alanlarında literatür taranarak bu alanda yapıl-
mış olan araştırmalardan ve anket çalışmalarından 
(Carroll, 1979; Lantos, 2001; Torlak, 2007; Demir vd, 
2008; Akgül, 2010; Yılmaz, 2007; Top ve Öner, 2008) 
yararlanılmıştır. Anketin birinci kısmında demogra-
fik özellikler ve çalışma şekli ile ilgili 6 soruya yer ve-
rilmiştir. İkinci kısımda kurumsal sosyal sorumluluk 
ile ilgili gereklilik, beklenti ve arzu edilme dereceleri-
ni ölçen, cevaplayıcının 1’den (olumsuz), 10’a (olum-
lu) kadar derecelendirme yapması istenen 50 adet 
soru bulunmaktadır. Araştırmada ölçümün hassasi-
yetini artırmak amacıyla 10’lu ölçek kullanılmıştır. 
İlgili sorulardan 14’ü hayırseverlik, 12’si etik, 13’ü ya-
sal ve 11’i ekonomik sorumluluklarla ilgili dereceleme 
sorularıdır. Puanlama ise, algıların, 1’den (olumsuz-
dan) 10’a (olumluya) doğru gidildikçe beklenmez’den 
gerekir’e doğru değiştiği düşüncesinden hareketle, 
1-2-3-4 aralığı “beklenmez”, 5-6 aralığı “arzu edilir”, 
7-8 aralığı “beklenir” ve 9-10 aralığı “gerekir” şeklin-
de belirlenmiştir. “Beklenmez” aralığı çalışanların 
kurumların sosyal sorumluluklarıyla ilgili alanlarda 
hiçbir beklentilerinin olmadığı veya konuyla ilgilen-
mediklerini; ”arzu edilir” aralığı çalışanların kurum-
ların sosyal sorumlulukları yerine getirmelerini arzu 
ettikleri fakat bir beklenti ya da gereklilik olmadığı-

nı; “beklenir” aralığı çalışanların kurumlardan sosyal 
sorumluluklarını yerine getirmeleri konusunda bek-
lentilerinin olduğunu; “gerekir” aralığı ise çalışanların 
kurumların sosyal sorumlulukları yerine getirmesi 
gerektiğini düşündüklerini göstermektedir. Araştır-
ma verilerinin analizinde SPSS istatistik programı 
kullanılmıştır. 

Araştırmanın Analizi ve Bulguları
Araştırmanın ana kütlesi 755 çalışandan oluşmakta-
dır ve seçilen örneklem (278), %5 hata payı ve %95 
güven düzeyinde ana kütleyi temsil yeteneğine sa-
hiptir (Sample Sizes Table, Saunders vd, 2009, s.221).  
Hazırlanan 300 anketten 278 adet geri dönüş olmuş-
tur, geri dönüş oranı %92’dir. Kullanılan 50 maddelik 
kurumsal sosyal sorumluluk ölçeğinin güvenilirlik 
katsayısı (Cronbach Alpha ) 0.967 olarak hesaplan-
mıştır. Böylelikle araştırmanın oldukça güvenilir ol-
duğu söylenebilir (Özdamar, 2002, s.673).

Demografik Bulgular
Katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim olmak üzere de-
mografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de gö-
rülmektedir.

Tablo 1. Demografik Nitelikler 

Cinsiyet Frekans % Eğitim Frekans % Yaş (Yıl) Frekans % 

Kadın 85 30.6 İlköğretim 13 4.7 25 ve altı 22 7.9 

Erkek 193 69.4 Lise 90 32.4 26-35 112 40.3 

Toplam 278 100.0 Önlisans 60 21.6 36-45 79 28.4 

   Lisans 96 34.5 46-55 58 20.9 

   Lisansüstü 19 6.8 56 ve üzeri 7 2.5 

   Toplam 278 100.0 Toplam 278 100.0 

 

Katılımcıların büyük bölümünün (%69.4) erkek ol-
duğu, kadınların oranının çok düşük olduğu (%30.6) 
görülmektedir. Eğitim durumuna göre dağılımda ise 
katılımcıların yaklaşık %37’sinin ilk ve ortaöğretim 
mezunu olduğu, büyük kısmının (%63) yükseköğre-
tim mezunu olduğu görülmektedir. Yaş unsuru ince-
lendiğinde, katılımcıların büyük çoğunluğunun orta 
yaş grubuna dahil olduğu görülmektedir. Katılımcı-
ların çalışma koşullarına ilişkin bulgular Tablo 2’de 
görülmektedir:

Araştırma bilgilerine göre, katılımcıların çoğunluğu-
nun (%67.3) memur olduğu, %28.7’sinin işçi ve kalan 
%4’ünün ise yönetici olduğu görülmektedir. Çalışma 
yılı olarak 11-15 yıl arası çalışanlar (%13.3) dışında 
kalan grupların birbirlerine yakın (yaklaşık %28) ol-
duğu görülmektedir. Gelir durumu göz önünde bu-
lundurulduğunda katılımcıların yaklaşık %81’inin 
gelirinin 1001-3000 TL arasında olduğu görülmek-
tedir. 
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Hipotez Analizi ve Bulguları
Araştırmanın hipotez analizleri ve bulguları şöyledir:

Ana Hipotezin Analizi:
Araştırmanın ana hipotezi: Araştırmanın ana hipotezi 
olarak, 

H1: “Etik sorumluluklar gerekli görülür” olarak 
belirlenmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde Carroll’un kurumsal sosyal 
sorumluluk piramidinde yer alan dört sorumluluk 
faktörünün de ortalama dağılımları ölçekte 7-8 aralı-
ğında yani “beklenir” olarak ortaya çıkmıştır. 

Elde edilen sonuçlara göre örneklem çerçevesinde ge-
liştirilen kurumsal sosyal sorumluluk piramidi aşağı-
daki gibi gösterilebilir: 

Tablo 2. Çalışma Bilgileri
 

Kadrosu Frekans % Çalışma Süresi Frekans % Gelir Frekans % 

Yönetici 11 4.0 5 yıl ve daha az 75 27.0 1000 TL’den  az 13 4.7 

Memur     187 67.3 6-10 yıl 79 28.4 1001-2000 TL 85 30.6 

İşçi 80 28.7 11-15 yıl 37 13.3 2001-3000 TL 141 50.7 

Toplam 278 100.0 16 yıl ve üzeri 87 31.3 3001-4000 TL 34 12.2 

   Toplam 278 100.0 4001 TL ve üzeri 5 1.8 

      Toplam 278 100.0 

 

Carroll’un kurumsal sosyal sorumluluk piramidi            
Örnekleme ait kurumsal sosyal sorumluluk piramidi

Şekil 2’de görüldüğü gibi katılımcıların dört temel 
kurumsal sosyal sorumluluk boyutuyla ilgili algıları 
Carroll’un kurumsal sosyal sorumluluk piramidinden 
farklılık göstermektedir. Carroll’a göre ekonomik ve 
yasal sorumluluklar “gerekli” görülmekte, etik sorum-
luluklar “beklenir” ve hayırseverlik sorumluluğu da is-
tenir” iken, araştırmanın örneklemi dahilinde beledi-
ye çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk algıları 
her bir boyut için “beklenir” olarak belirlenmiştir.

Buna karşılık Tablo 3 ve Tablo 4 sonuçları incelendi-
ğinde, ölçekte 8.5 puan üzeri dikkate alınması duru-
munda, katılımcıların beklentisinin 9-10 aralığı olan 
“gerekir” yönündedir. Dolayısıyla her bir faktör için 
katılımcıların tercihlerinin “beklenir” olduğu fakat “ge-
reklidir” yönünde bir eğilimden söz edilebilir.

Tablo 4 incelendiğinde, 8.5 üzeri dikkate alınarak 
yapılan ölçümde, hayırseverlikte 3 kişinin (%12.5), 
etik sorumluluklarda 21 kişinin (%87,), yasal sorum-
luluklarda 21 kişinin (%87), ekonomik sorumluluk-
larda 14 kişinin (%58.3) beklenir aralığından gerekli 
aralığına kaydığı belirlenmiştir. 

 

            

Carroll’un kurumsal sosyal sorumluluk piramidi            Örnekleme ait kurumsal sosyal sorumluluk piramidi 

Şekil 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Piramidi Karşılaştırması
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Grafik 1 incelendiğinde, bu durum daha net olarak 
görülmektedir. Grafiğin sola çarpık olması, genel da-
ğılımda 9-10 aralığına yani “gerekir”e doğru bir eği-
lim olduğu görülmektedir.

Alt Hipotezlerin Analizi
Araştırma verilerinin analizi için uygulanacak tes-
tin belirlenmesinde Kolmogorov-Smirnov Z Testi 
uygulanmıştır. Test sonucu, hayırseverlik 0.004, etik 
0.000, yasal 0.000, ekonomik 0.000 ve toplam 0.000 
bulunmuştur. Dolayısıyla p<0.05 olduğundan araş-
tırmada non-parametrik test uygulanması gerektiği 
belirlenmiştir. Alt hipotezlerin sınanmasında yaş 

faktöründe iki değişken olduğundan non-parametrik 
testlerden Mann-Whitney U Testi, diğer değişkenler 
için non-parametrik test olan Kruskal Wallis Testi uy-
gulanmıştır. Hipotez testlerinin sonuçları Tablo 5’te 
sunulmuştur.

H2: “Cinsiyet değişkenine göre dört temel kurumsal 
sosyal sorumluluk faktörü algılamalarında anlamlı 
farklılık yoktur”.

Yapılan Mann-Whitney U testi sonucunda her bir 
faktör için p>0.05 olduğundan hipotez kabul edilmiş-
tir. Dört temel kurumsal sosyal sorumluluk boyutuna 

Tablo 4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faktörleri Ortalamaları

Grafik 1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faktörleri Ortalamaları
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göre çalışanların algılarında cinsiyete göre bir farklı-
laşma görülmemektedir.

H3: “Yaş değişkenine göre dört temel kurumsal sos-
yal sorumluluk faktörü algılamalarında farklı-
lık yoktur”.

Yapılan test sonucunda, faktörlerin hepsinde p>0.05 
bulunduğundan alt hipotez 2 kabul edilmiştir. Çalı-
şanların kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarında 
yaşa göre bir farklılaşma görülmemektedir.

H4: “Eğitim değişkenine göre dört temel kurumsal 
sosyal sorumluluk faktörü algılamalarında 
farklılık yoktur”.

Yapılan test sonucunda, 3 faktörde p<0.05 bulundu-
ğundan hipotez reddedilmiş ve gruplar arası farklılık-
ların anlamlılığını belirlemek üzere Mann-Whitney  
U testi uygulanmıştır.

Eğitim grupları arasındaki farklılık anlamları Tablo 
6’da sunulmuştur. Bu verilere göre özellikle ilköğre-
tim mezunlarının diğer gruplarla arasında dört faktö-
rün hepsi için anlamlı bir farlılık gözlenmektedir. İl-
köğretim mezunlarının kurumsal sosyal sorumluluk 
beklentilerinin diğer eğitim düzeylerine göre daha 
düşük kaldığı söylenebilir.

H5: “Çalışma süresi değişkenine göre dört temel 
kurumsal sosyal sorumluluk faktörü algılama-
larında farklılık yoktur”.

Yapılan test sonucunda, iki faktörde p<0.05 çıktığın-
dan hipotez reddedilmiş ve gruplar arası farklılıklar 
incelenmiştir.

Tablo 7 incelendiğinde, özellikle 11-15 yıl arası iş 
deneyimi olanlar ile diğer gruplar arasında dört fak-
törün hepsi için anlamlı farklılık belirlenmiştir. 11-
15 yıl arası iş deneyimi olanların kurumsal sosyal 
sorumluluk beklentilerinin diğer grupları göre daha 
yüksek olduğu görülmektedir.

H6: “Kadro durumu değişkenine göre dört temel ku-
rumsal sosyal sorumluluk faktörü algılamala-
rında farklılık yoktur”.

Yapılan test sonucunda, bir faktörde p<0.05 çıktığın-
dan hipotez reddedilmiş ve gruplar arası farklılıklar 
incelenmiştir.

Tablo 8 incelendiğinde, etik ve yasal sorumluluklar 
boyutunda yöneticilerle diğer çalışanlar arasında an-
lamlı farklılık belirlenmiştir. Etik ve yasal sorumluluk-
lar bağlamında yöneticilerin beklenti seviyesinin di-
ğer çalışanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir.

Tablo 5. Hipotez Testleri Sonuçları
 

  Hayırseverlik Etik Yasal Ekonomik Toplam 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 
Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.183 0.480 0.075 0.308 0.170 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 
Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.926 0.082 0.600 0.287 0.579 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 

Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.020 0.141 0.002 0.000 0.009 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 

Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) .082 .046 .076 .038 .031 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 
Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.238 0.052 0.045 0.559 0.271 

Cinsiyete Göre Farklılıkların 
Anlamlılık Sonuçları           

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.267 0.030 0.108 0.566 0.164 
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H7: “Gelir durumu değişkenine göre dört temel ku-
rumsal sosyal sorumluluk faktörü algılamalarında 
farklılık yoktur”.

Yapılan test sonucunda, bir faktörde p<0.05 çıktığın-
dan hipotez reddedilmiş ve gruplar arası farklılıklar 
incelenmiştir.

Tablo 6. Eğitim Durumuna Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları 
(Mann-Whitney U)

 Grup-1 Grup-2 Hayırseverlik Etik Yasal Ekonomik Toplam 

İlköğretim 

Lise 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

Önlisans 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Lisans 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 

Lisansüstü 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 

Lise 

Önlisans 0.54 0.76 0.71 0.26 0.85 

Lisans 0.89 0.79 0.24 0.02 0.44 

Lisansüstü 0.80 0.91 0.82 0.09 0.55 

Önlisans 
Lisans 0.48 0.60 0.11 0.17 0.50 

Lisansüstü 0.40 0.60 0.52 0.15 0.43 

Lisans Lisansüstü 0.99 0.94 0.68 0.60 0.91 
 

Tablo 7. Çalışma Yılına Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları 
(Mann-Whitnery U)

 Grup-1 Grup-2 Hayırseverlik Etik Yasal Ekonomik Toplam 

1-5 Yıl 

6-10 Yıl 0.48 0.19 0.06 0.03 0.14 

11-15 Yıl 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 

16+ Yıl 0.15 0.30 0.15 0.01 0.09 

6-10 Yıl 
11-15 Yıl 0.05 0.04 0.34 0.59 0.05 

16+ Yıl 0.39 0.98 0.57 0.89 1.00 

11-15 Yıl 16+ Yıl 0.14 0.05 0.17 0.48 0.06 

 

Tablo 8. Kadro Durumuna Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları 
(Mann-Whitnery U)

 Grup-1 Grup-2 Hayırsevelik Etik Yasal Ekonomik Toplam 

Yönetici 
Memur 0.10 0.02 0.01 0.43 0.09 

İşçi 0.13 0.01 0.03 0.44 0.18 

Memur İşçi 0.69 0.78 0.81 0.45 0.94 

 

Tablo 9 incelendiğinde, geliri 2001-3000 TL arasında 
olanlar ile diğer gruplar arasında etik ve yasal sorum-
luluklar boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir. 
Gelir seviyesi boyutunda 2001-3000 TL arası gelire 
sahip katılımcıların etik ve yasal sorumluluklar bağ-
lamında beklentilerinin diğer gelir gruplarına göre 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Korelasyon Tablosu
Araştırma konusu olan dört temel kurumsal sosyal 
sorumluluk faktörü algısı arasında yapılan korelas-
yon ölçümü sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Bu sonuçlara göre, faktörler arasında anlamlı ve 
olumlu yönde bir ilişki olduğu söylenebilir. Herhangi 
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bir kurumsal sosyal sorumluluk faktörüne karşı bek-
lenti artarken diğer faktörler için de arttığını söyle-
mek mümkündür.

Sonuç ve Tartışma
Topluma hizmet uygulamalarına temel oluşturan sos-
yal sorumluluk kavramı günümüzde giderek artan bir 
öneme sahiptir. Çünkü küreselleşme ve gelişen bilgi 
teknolojileri ile artan rekabet, müşteri istek ve bek-
lentilerini de farklılaştırmıştır. Müşteriler artık sadece 
aldıkları ürün ve hizmetin kalitesi ve fiyatı ile değil; 
bunları üreten kurumun etik değerlere sahip olup ol-
madığı ve topluma hizmet ederek sosyal sorumlulu-
ğunu yerine getirip getirmediği ile de ilgilenmektedir 
(Saran vd, 2011, s.3734). Günümüzde tüketicilerin 
beklentilerindeki değişime ayak uyduran işletmeler 
için sosyal sorumluluk kavramının da kapsamı de-
ğişmiş ve gelişmiştir (Akkoyunlu ve Kalyoncuoğlu, 
2014, s.141). Başlangıçta kar ediyor olmak sosyal so-

rumluluk için yeterli bir ölçü iken, bugün işletmelerin 
sorumlulukları, ekonomik, ahlaki ve hukuki zorunlu-
luklarının ötesinde bir toplumsal faydayı gerektirmek-
tedir. Günümüzde işletmeler gerek yasal zorunluluk-
lar gerek bütünüyle gönüllülük temelinde yardımse-
verlik amaçlı gerekse stratejik amaçlı sosyal sorunlara 
odaklanmaktadırlar (Akatay, 2008, s.110).

Araştırmada, Carroll’un kurumsal sosyal sorumluluk 
piramidinde belirlediği dört temel kurumsal sosyal 
sorumluluk boyutunda belediye çalışanlarının algıla-
rı ölçülerek beklenti seviyeleri belirlenmiştir. 

Araştırmanın ana hipotezi olarak Carroll’un kurum-
sal sosyal sorumluluk piramidinde etik sorumlu-
luklar için varsayılan “beklenir” seviyesinin “gerekir” 
seviyesine yükseldiği ileri sürülmüştür. Günümüz 
dünyasında yaşanan teknolojik ve sosyal değişimle-
rin bir yansıması olarak artan bilinç ve duyarlılığın 
bir sonucu olarak, kurum ve kuruluşların sergile-
dikleri sorumluluklar boyutunda insanların beklen-
tilerinin artık daha ileri seviyelere geldiği, özellikle 
etik sorumluluklarda gereklilik seviyesinde bir algı-
nın oluştuğu düşüncesi, araştırmanın ana konusunu 
oluşturmuştur. Yapılan analizler sonucunda dört ku-
rumsal sosyal sorumluluk boyutunda da çalışanların 
algıları “beklenir” şeklinde belirlenmiştir. Bununla 
birlikte tüm sorumluluklarda “gereklidir”e dönük bir 
eğilimin olduğu ortaya çıkmıştır. Böylece kısmen 
de olsa ana hipotezin kabul edilebileceği düşünül-

Tablo 9. Gelir Durumuna Göre Gruplar Arası Farklılıkların Anlamlılık Sonuçları (Mann-Whitnery U)

 Grup-1 Grup-2 Hayırseverlik Etik Yasal Ekonomik Toplam 

1000 TL ve az 

1001-2000 TL 0.85 0.31 0.69 0.87 0.91 

2001-3000 TL 0.56 0.94 0.85 0.30 0.49 

3001-4000 TL 0.64 0.13 0.25 0.68 0.45 

4001-5000 TL 0.52 0.20 0.52 0.46 0.92 

1001-2000 TL 

2001-3000 TL 0.14 0.04 0.20 0.15 0.11 

3001-4000 TL 0.37 0.36 0.17 0.66 0.41 

4001-5000 TL 0.46 0.41 0.58 0.57 0.94 

2001-3000 TL 
3001-4000 TL 0.05 0.01 0.01 0.45 0.02 

4001-5000 TL 0.86 0.11 0.23 0.81 0.39 

3001-4000 TL 4001-5000 TL 0.27 0.74 0.83 0.60 0.74 

 

Tablo 10. Faktörler Arası Korelasyon İlişkisi

 Grup İstatistik Etik Yasal Ekonomik 

Hayırseverlik rho 0.77 0.78 0.69 

Etik rho 1.00 0.88 0.73 

Yasal rho 
 

1.00 0.74 

Ekonomik rho 

  

1.00 
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mektedir. Bu durum araştırmanın temel varsayımı 
olan “artan bilinç ve farkındalık sonucu, beklenti yö-
nündeki etik sorumlulukların artık gerekli görülmeye 
başlandığı” önermesini desteklemektedir. Dolayısıyla 
kurum ve kuruluşlar faaliyetlerini yürütürken sosyal 
sorumluluklar boyutunda halkın giderek daha çok 
önem verdiği hatta gerekli gördüğü uygulamalara 
ağırlık vermelidirler. Bununla birlikte kurumsal sos-
yal sorumluluk piramidinde “gerekli” olarak görülen 
ekonomik ve yasal sorumlulukların, araştırma kap-
samında “beklenir” olarak belirlenmesi düşündürücü 
bir durum olup; söz konusu sorumluluklar anlamın-
da beklentinin düşük olması, tartışılması gereken bir 
konu olarak değerlendirilmektedir.    

Araştırmada, demografik unsurlar ve çalışma şekli 
ile kurumsal sosyal sorumlulukları ilişkilendiren 6 
adet alt hipotez belirlenmiştir. İlk iki hipotezin analiz 
sonucu olarak, sosyal sorumlulukları algılama bo-
yutunda cinsiyet ve yaş faktörlerine göre farklılık ol-
madığı ortaya konmuştur. Üçüncü hipotez analizine 
göre ilköğretim mezunların algılarının diğer eğitim 
seviyelerine göre farklılaştığı, eğitim seviyesine göre 
kurumsal sosyal sorumluluk beklentilerinin de arttığı 
gözlenmektedir. Dördüncü hipotez analizi sonuçları-
na göre özellikle 11-15 yıl arası iş deneyimi olanların 
tüm sosyal sorumluluk boyutlarında diğer gruplar-
dan farklılaştığı gözlenmiştir. Katılımcıların yaşları-
na göre ortalama dağılımları ile ilişkilendirildiğinde 
özellikle orta yaş grubunda bulunan ve işyerinde 
de deneyim olarak ortalama sürelerde olan kesimin 
sosyal sorumluluk beklentilerinin daha yüksek oldu-
ğu söylenebilir. Beşinci ve altıncı hipotezlerin analiz 
sonuçlarına göre yönetici olan ve geliri 2000 TL’nin 
üzerinde olan çalışanların etik ve yasal sorumluluklar 
boyutunda diğer gruplardan farklılaştığı gözlenmek-
tedir. Söz konusu grupların etik ve yasal sosyal so-
rumluluklar konusunda beklentilerinin daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmıştır.

Son olarak yapılan korelasyon çalışmasında, her bir 
faktör için beklentideki değişmelerin diğer faktörleri 
de olumlu yönde etkileyeceği ortaya çıkmıştır. Katı-
lımcıların herhangi bir faktör için beklentileri yüksel-
dikçe diğer faktörler için yükselmektedir.

Araştırma sonucunda Carroll’un kurumsal sosyal so-
rumluluk piramidinde öne sürdüğü dört sorumluluk 
boyutuna göre, beklentilerin gerekliliğe dönüştüğü 

görülmüştür. Yani insanların düşüncelerinde artık 
kurum ve kuruluşların sorumluluklarının yerine 
getirmede zorunlu oldukları yönünde bir eğilim ol-
duğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca artan eğitim sevi-
yesi ve yoğun teknoloji kullanımı, insanlarda bilinç 
ve farkındalık artışına neden olmakta, bu da sosyal 
sorumluluk beklentilerinin daha da artmasına ne-
den olmaktadır. Dolayısıyla uzun dönemde hayatta 
kalmaya, kar etmeye ve gelişmeye çalışan kuruluşlar, 
söz konusu sosyal sorumluluklarını yerine getirme 
boyutunda toplum çıkarlarını ve artan bu beklenti 
düzeyini göz önünde bulundurup, tüm faaliyetlerini 
bu yönde organize etmelidirler. Bu bağlamda, iç müş-
teri olarak da adlandırılan ve kurum için önemli bir 
karar faktörü olan çalışanların, kurumların sosyal so-
rumluluklarını yerine getirme boyutunda algılama-
ları ve kurumlardan beklentilerinin seviyesini ortaya 
koyması noktasında araştırma sonuçlarının önemli 
olduğu düşünülmektedir.    

Araştırma Sivas Belediyesi’nde uygulanmış olup, so-
nuçları diğer kurum ve kuruluşların çalışanlarına ge-
nellenemez. Araştırma, sosyal sorumluluk alanları ile 
ilgili gelecekte yapılabilecek; coğrafi konum, kültür-
alt kültür, inançlar, siyasi görüşler gibi unsurlara göre 
algı ve beklentilerin seviyelerinin ölçülmesi gibi araş-
tırmalara fikir vermesi bakımından önemlidir.
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Giriş ve Amaç
İşletmelerin pazarlama faaliyetlerinde etik olmayan 
davranışlar sergilemesi, toplum açısından olumsuz 
sonuçların doğmasına ve işletmelerin görünen yüzü 
olarak bilinen pazarlama hakkında olumsuz bir algı-
nın oluşmasına neden olmuştur. Pazarlamaya karşı 
oluşan bu olumsuz algıyı önlemek için çeşitli pazar-
lama alanları doğmuştur. Şüphesiz ki temel hedefi 
sosyal davranış değişikliği ile sosyal fayda sağlamak 
olan, bu temel hedefe ulaşmak için etik ve sosyal so-
rumluluk kavramlarını etkin şekilde kullanan sosyal 
pazarlama da bu alanlardan biri olarak gösterilebilir. 
İşletmelerin sosyal sorumluluk bilinciyle davranış-
lar sergilemesinin günümüzde bir zorunluluk haline 
gelmiş olması pazarlama açısından etik kavramı hak-
kında çalışmaların yapılması gerekliliğini ortaya çı-
karmıştır. Geleceğin potansiyel yönetici adayları olan 
öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri etik 
ikilemlerden oluşabilecek sorunları çözebilmeleri 
için pazarlama eğitiminde etik kavramının etkili bir 
şekilde ele alınmasının gerekli olduğu düşüncesi “Pa-
zarlama eğitiminde etik kavramı nasıl ele alınıyor?” 
sorusunu akıllara getirmiştir. Bu çalışma pazarlama 
eğitiminde etik kavramı hakkında olan bilinci ve far-
kındalığı geliştirerek akademisyenlere ve uygulama-
cılara öneriler sunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal 
Çerçeve)
İşletmeler sahip oldukları ekonomik güç ile ülke eko-
nomisinin temel bir unsuru olarak yaşamımızda yer 
almaktadır. Gücün beraberinde sorumluluğu da getir-
mesi kaçınılamaz bir durumdur. Bu nedenden dolayı 
işletmelerinde paydaşlarına karşı toplum huzuru için 
yerine getirilmesi gereken önemli sorumlulukları var-
dır. İşletmeler özellikle pazarlama faaliyetlerinde etik 
kurallar çerçevesinde ve sosyal sorumluluk bilinciyle 
hareket etmelidir. Etik ve ahlâk konuları insanlık ta-
rihi kadar eskidir. Gummesson (1994) çalışmalarında 
literatürde sırasıyla önce sosyal sorumluluk, sonra ona 
bağlı bir alan olarak iş etiği ve nihayet onun bir alt kü-
mesi halinde olan pazarlama etiği kavramının ortaya 
çıktığını belirtmiştir (Özdemir, 2009). Ülkemizde de 
son 15 yıl içerisinde bu konuda çeşitli türde yayınlar 
gerçekleştirilmiştir. “Ülkemizde pazarlama ahlakı ko-
nusunda ilk akademik kitap pazarlama ahlakı ismiyle 
Ömer Torlak tarafından 2000 yılında yayınlanmıştır” 
(Battal, 2012). Etik kavramının önemimin farkında 
olan birçok akademisyen bu alanda çeşitli çalışma-
lar yapmıştır. Baetz ve Sharp (2004) iş ahlakı ile ilgili 
inceleme yapmışlar ve incelenen yedi pazarlama ders 
kitabından üçünün etik teorilerin varlığını kabul et-
mediği sonucuna ulaşmışlardır. Perret ve Holmlund 
(2013) çalışmalarında etik ilişkisel pazarlamanın te-
mellerini açıklayan bir çerçeve geliştirerek, konuyla 
ilgili seçilen altı ilişkisel pazarlama ders kitabının içe-
rik analizini gerçekleştirmişler ve çalışmalarında etik 
kavramının kitaplarda yüzeysel olarak incelendiği so-
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nucuna ulaşmışlardır. Perret ve Holmlund (2013)’un 
çalışmalarında kullandıkları sekiz maddeli etik temel 
literatüre önemli katkı sağlamıştır. Bu etik temellerin 
pazarlama kitapları kapsamında değerlendirilmesi li-
teratüre farklı bir bakışı kazandıracaktır. Bu kapsamda 
ülkemizde yayınlanan pazarlama ders kitaplarından, 
“Pazarlama eğitiminde etik kavramı nasıl ele alını-
yor?” sorusuna cevap bulmaya çalışarak pazarlama 
eğitiminde etik kavramı hakkında bilinci ve farkında-
lığı geliştirmeye, akademisyenlere ve uygulamacılara 
öneriler sunmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle ele alındı-
ğında bu çalışmanın diğer çalışmalardan farklılığı ve 
önemi ortaya çıkmaktadır.

Tasarım ve Yöntem
Pazarlama eğitiminde etik kavramı hakkında olan 
bilinci ve farkındalığı geliştirerek akademisyenlere ve 
uygulamacılara öneriler sunmak amacıyla gerçekleş-
tirilen bu çalışmada, sosyal pazarlamanın etik yönü 
nitel analiz yöntemiyle ele alınmıştır. Sosyal pazarla-
ma yaklaşımlarının pazarlama eğitiminde öncelikler 
arasında yer almadığı görülebilmektedir. Sosyal pa-
zarlamanın etik yönünün temel pazarlama kitapla-
rında yer alması diğer disiplinlerin pazarlamaya bakış 
açısını etkileyebilir. Bu nedenle sosyal pazarlamanın 
etik yönünün ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu 
kapsamda bu çalışmada pazarlama ders kitapları içe-
rik analizinde etik sorunları temsil eden temel kriter-
ler için Perret ve Holmlund (2013)’un kullandıkları 
sekiz temel kriterden yararlanılmıştır. Bu çalışmada 
yer alan sekiz temel kriter aşağıda maddeler halinde 
belirtilen şekildedir.

1. Pazarlama davranışlarında ve karar verme süre-
cinde etiğin entegre edilmesi

2. Pazarlama ilişkisi ve müşteri odaklı yaklaşımı

3. Güven, bağlılık, sadakat ve çalışkanlık erdemleri 
üzerine inşa edilmesi

4. Diyalog ve şeffaflık üzerine inşa edilmesi

5. Verilen sözü tutma ve dürüstlük üzerine inşa 
edilmesi 

6. Yasal çerçeveyi aşmamasına odaklanması

7. Yönetimin etik rehberliğine yardımcı olması

8. Tüm pazarlama eylemleri için sorumluluk alması

Çalışmanın ikinci bölümünde çalışmanın yöntemini 
oluşturan temel etik kriterleri çerçevesinde gerçekleş-
tirilen temel pazarlama kitaplarının içerik analizi bul-
gularına yer verilmiştir. Çalışmada analizi yapılacak 
kitapları belirlemek için pazarlama ilkeleri, pazarlama 
yönetimi, genel pazarlama ve temel pazarlama anah-
tar kelimeleri kullanılarak son on beş yılda yayınla-
nan pazarlama ders kitapları internette faaliyet gös-
teren sanal kitapçıların internet sayfalarından online 
arama yapılarak belirlenmiştir. Nitel araştırmalarda 
örneklem belirlemede kesin bir sayı bulunmamakta-
dır (Yıldırım ve Şimşek, 2008; Neuman, 2012: 320). 
Bu nedenle araştırmacı veri toplarken elde edilen ve-
rilerin tekrar etmeye başlaması durumunda yeni veri 
toplamaktan vazgeçebilir. Bu kapsamda örneklem 
olarak alınan on ders kitabının içerik analizinin doğ-
ru ve güncel olması için son basımları ve inceleme 
kolaylığı sağlaması için bir kitabın PDF şekli kullanıl-
mıştır. Akademik etik açısından incelenen kitapların 
isimleri ve yazarları çalışmada belirtilmemiştir. Nitel 
araştırmalarda geçerlilik, araştırmacının araştırdığı 
olguyu olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız göz-
lemesi anlamına gelmektedir. Bu çalışmada bu kap-
samda araştırmacının yansız gözlem yapabilmesine 
yönelik Perret ve Holmlund (2013)’un kullandıkları 
sekiz temel kriter çerçevesinde değerlendirme yapıl-
mış ve geçerlilik sağlanmaya çalışılmıştır. Nitel araş-
tırmalarda güvenirlik; dış güvenirlik ve iç güvenirlik 
olmak üzere ikiye ayrılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 
2008: 259-260). Dış güvenirlik, araştırma sonuçları-
nın benzer ortamlarda aynı şekilde elde edilip edil-
meyeceği ile ilgilenmektedir. İç güvenirlik ise başka 
araştırmacıların aynı veriyi kullanarak aynı sonuçlara 
ulaşıp ulaşmayacağı ile ilgilidir. Bu çalışmada belir-
li kriterler çerçevesinde içerik analizi yapılmasından 
dolayı iç güvenirlik ve dış güvenirlik koşullarının ye-
rine getirildiği söylenebilir. 

Bulgular ve Tartışma
Geleceğin yöneticileri ve pazarlama kullanıcıları ola-
cak olan öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri 
etik ikilemlerden doğan sorunları çözebilmeleri için 
pazarlama eğitiminde kullanılan ders kitapların-
da her geçen gün önemi artan etik kavramının ele 
alınmasının gerekli olduğu düşüncesiyle bu çalışma 
gerçekleştirmiştir. İş ahlâkı eğitimi, dürüstlük ve gü-
venilirliği inşa etmekte, sorumlu davranışları teşvik 
etmekte, ahlâki konuları iş dünyasının gündemine 
yerleştirmektedir (Özdemir, 2009). Bu yönüyle dü-
şünüldüğünde de sosyal pazarlamanın önemli bir 
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parçası olarak ele alınabilir. Gerçekleştirilen içerik 
analizi sonucunda incelenen on kitaptan beşinde etik 
kavramı hakkında kitap içeriğinde ayrı bir bölüme 
yer verildiği ve bu bölümlerde yer alan alt başlıklarda 
belli bir standardın olmadığı bulgusuna erişilmiştir. 
Her kitapta farklı bir alt başlığa değinildiği genellikle 
sosyal sorumluluğun artan önemine, pazarlama etiği, 
ahlak kavramlarının yanı sıra etik olmayan davranış 
örneklerine yer verildiği, bu davranışlar nedeniyle 
toplumda oluşan pazarlamaya yönelik olumsuz eleş-
tirilere yer verildiği görülmüştür. Diğer beş kitapta 
etik hakkında ayrı bir bölümün yer almadığı fakat 
etik temel kriter olarak belirtilen sekiz madde pa-
zarlama kavramının incelenmesi aşamalarında yer 
verdikleri örneğin güncel pazarlama yaklaşımları bö-
lümlerinde yer alan ilişkisel pazarlama, sosyal pazar-
lama, yeşil pazarlama gibi pazarlama açılımlarında 
sosyal sorumluluk, çevre bilinci, ahlak, güven, sada-
kat, doğruluk ve dürüstlük kavramlarına yer verildi-
ği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen her faaliyete etik 
davranış sergilemenin zorunluluk haline gelmesi, 
etiğin her alanda incelenmesini gerekli kılmaktadır. 
Bu nedenle her ne kadar ayrı bir bölüm olarak temel 
pazarlama kitaplarında incelense de etik kavramının 
tam ve net olarak incelenmediği ve üzerinde durul-
madığı sonucundan bahsedilebilir. Bu nedenle pazar-
lama ahlakı, pazarlama etiği ve iş etiği isimleri ile etik 
konusunda ayrıntılı inceleme yapılmadığı ve temel 
pazarlama kitaplarında yeterince yer verilmediği so-
nucundan bahsedilebilir. Çalışmanın amacına uygun 
olarak yapılan içerik analizinde çalışmanın amacını 
destekleyecek başka bulgulara da ulaşılmıştır. Temel 
pazarlama kitaplarının içerik analizinde geleneksel 
pazarlama yaklaşımlarının ağırlıklı olarak vurgu-
landığı görülmektedir. Sadece geleneksel pazarlama 
yaklaşımlarına dayanan pazarlama anlayışı kısmen 

etik unsurlarla karşı karşıya gelebilmektedir. Bu para-
doksal yaklaşım stratejik pazarlama anlayışının temel 
pazarlama kitaplarında yer alması ile aşılabilir. Bu 
yönüyle bir başka bulgu da stratejik pazarlama yak-
laşımlarının temel pazarlama kitaplarında yeterince 
yer almadığı yönünde olduğu söylenebilir. Özellikle 
sadece temel pazarlama eğitimi alan farklı disiplin-
lerde eğitim gören öğrencilerin sadece geleneksel 
pazarlama anlayışı ile pazarlamanın stratejik rolünü 
içselleştirememesi sonucunu ortaya çıkarabilir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmamızdan elde edilen bulgular çerçevesinde 
etik kavramına olan ihtiyacın artmasına paralel ola-
rak yapılan çalışmalarda da artış olduğu, özellikle 
son yıllarda basımı gerçekleştirilen kitaplarda pazar-
lamada etik kavramı hakkında kitapların içeriğinde 
ayrı bölümlere yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Ancak istenen düzeyde ve yeterli seviyede ele alın-
mamasından dolayı pazarlama eğitiminde etik kav-
ramına biraz daha vurgu yapılması gerekmektedir. 
Çalışmamızın en belirgin kısıt olarak içerik analizine 
tabi tutulmuş bir çalışma olması gösterilebilir. Bu ça-
lışma gelecekte nicel yöntemlerde geliştirilebilir. Bu-
nunla birlikte belirli bir örneklem üzerinden hareket 
edilerek gerçekleştirilen içerik analizi sonucu ile elde 
edilen sonuçların genellenememesi ve pazarlamanın 
dinamik yapısından dolayı nihai sonuçları içermeme-
si nedeniyle ayrı bir kısıt olarak gösterilebilir. Litera-
türde etik hakkında gerçekleştirilecek diğer çalışma-
lar için yol gösterici nitelikte olan bu nitel çalışmanın 
yanı sıra etik kavramının diğer pazarlama disiplinleri 
ve bilim dallarıyla incelenmesiyle literatüre katkılar 
sağlanabilir.  
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Özet
Kısa dönemli ilişkiler yerine, uzun dönemli ve 
müşteriyle dostça ilişkiler geliştirmek, işletme-
lerin pazar paylarını koruma amacı için gerek-
li faktörlerdendir. Pazarlamanın içinde gerçekle-
şen satış, söz konusu amaca en iyi hizmet eden 
faaliyetlerden birisidir. Özellikle hizmet sektöründe 
satış, ayrıca önemli olmaktadır. Hizmetler soyut ol-
duklarından müşteriler, satış elemanı tarafından ken-
dilerine sunulan bilgiye güvenmek durumundadırlar. 
Bu çalışmada -tüketici bakış açısıyla- satış elemanının 
davranışlarının, etik açıdan değerlendirmesi yapılmak-
tadır. Çalışmanın amacı, satış elemanının etik davra-
nışının; satış elamanına duyulan memnuniyet, satış 
elamanına duyulan güven, işletmeye duyulan güven 
ve nihayetinde tekrar satın alma davranışı üzerinde-
ki etkilerini ortaya koymaktır. Uygulama alanı olarak 
alıcı- satıcı ilişkisinin oldukça yoğun olduğu, finansal 
hizmet sektörü belirlenmiştir. Araştırmanın modeli ve 
hipotezleri, Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. 
Çalışmanın sonucunda etik satış davranışının, satış 
elemanına ve işletmeye duyulan güven üzerinde güçlü 
bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca satış elema-
nının etik davranışı - işletmeye duyulan güven unsuru 
aracılığıyla - tekrar satın alma davranışının, en güçlü 
belirleyicisi olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Etik, Etik Satış Davranışı, Tekrar 
Satın Alma Davranışı

Abstract
Instead of short-term relations, enhancing long-term 
and friendly relations with customers is an important 
factor for companies to maintain their market share. 
Sales, inside marketing is one of the most efficient factor 
for this. Sales, especially in service sector, gain a speci-
al importance. Since the services are intangible, custo-
mers need to trust the information provided for them. 
This study analyzes salespersons’ ethical behavior with 
the perspective of consumer’s perception. The study aims 
to reveal the effects of salesperson’s ethical sales behavior 
on customer satisfaction with the salesperson, trust in 
salesperson and company and lastly repurchase behavi-
or. Financial sector is determined for application field.  
In order to test the research model, Structural Equation 
Model is used. The result of the study indicates that et-
hical sales behavior have strong effects on trust in sa-
lesperson and in the company. Salesperson’s ethical be-
havior -mediated by trust in the company- is the most 
important determinant of repurchase behavior.

Keywords: Ethics, Ethical Sales Behavior, Repurchase 
Behavior

Giriş
Etik kavramı, davranışa yön veren ilke ve değerleri 
temsil etmektedir. Çoğu zaman, etik konularının iş-
letmeye karıştırılmaması gerektiği söylenmektedir. 
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İşletmenin varlığını sürdürmesi için gerekli olan 
kârın, ahlaki ilke ve değerlerden daha öncelikli oldu-
ğu savunulmaktadır. Bunun dayanağı ise etik davra-
nışta bulunmanın maliyetinin, aldatıcı uygulamalar-
dan ortaya çıkabilecek faydalardan daha fazla olduğu 
ve aldatıcı uygulamaların, kısa dönemde daha yüksek 
satışlara öncülük etmesidir. Etiğe karşı olan bu gö-
rüş, işletmenin sosyal yapının bir parçası olduğunu 
ve dolayısıyla ahlaki kısıtları konu alması gerektiğini 
dikkate almamaktadır. Oysaki tüm satın alma davra-
nışları, esasen bir anlamda etiktir ve ahlaki yargı içer-
mektedir (Viriyavidhayavong ve Yothmontree, 2002, 
s.2). Davranışsal durumu, etik açıdan ele almak ise 
son derece önemlidir.

Pazarlama biliminde etik değerlendirmelerin dikkate 
alınması, 1985’den günümüze kadar uzanmaktadır. 
Ancak etik kavramının, evrensel olarak kabul görmüş 
bir tanımı bulunmamaktadır (Ferrell, 2005; Chen ve 
Mau, 2009; Hazrati vd. 2012). Diğer bir ifadeyle bir 
olayın ne kadar etik olup olmadığını ölçmenin bir 
standardı yoktur. Kavram olarak “iş etiği”, ekono-
mik ve ticari ilişkilerde bireylerin ve davranışlarının 
ahlaki gerekçeleri üzerinde çalışmaktadır (Durif vd. 
2009, s.6). Murphy vd.(2005)’ne göre iş etiği, tüketi-
ciler ve diğer paydaşlara doğruluk, adalet sağlayan, 
şeffaf, güvenilir ve sorumlu kişisel ve örgütsel ilişkiler 
içeren pazarlama faaliyetlerini vurgulamaktadır. Fer-
rell (2005) kavramı, işletme üyelerinin ilişkilerini ve 
pazarlama kararlarının sonuçlarını yöneten standart-
lar ve ilkeler olarak tanımlamaktadır (Ferrell, 2005, 
s.3).  Beschorner (2006)’a göre iş etiği teorisi, gerek-
çelendirme ve uygulama olmak üzere iki boyuttan 
oluşmaktadır. Gerekçelendirme, işletmenin koyduğu 
kural ve ilkelerin yapısını açıklamaktadır. Uygulama 
ise, işletmenin kabul ettiği ideolojinin uygulanması-
dır. Uygulama aşamasında işletmenin yükünün bir 
kısmını satış elemanı üstlenmekte ve etik davranışta 
bulunma sorumluluğunu da beraberinde almaktadır. 
Etik kavramının, yapısı gereği davranış odaklı olması, 
işletmeler için etik satış davranışını gündeme getir-
mektedir. Ancak etik satış davranışının da düzenli bir 
yapısı bulunmamaktadır (Hazrati vd. 2012, s.5026).  

Etik davranış, adalet, dürüstlük gibi sosyal normlara 
uygun hareket biçimi olarak tanımlanmaktadır (Ro-
bertson ve Anderson, 1993). Konu, satış elamanının 
davranışları açısından ele alındığında etik satış davra-
nışı; satış elemanının gerçek mesajlar iletmesi, sadece 
müşterilere yarar sağlayan ürün ve hizmetler satması, 
sadece yapabileceklerinin sözünü vermesi ve müşteri 

bilgilerini gizli tutması gibi davranışları kapsamakta-
dır. Bunun aksine etik olmayan satış davranışı; satış 
elemanının müşteriye aldatıcı mesajlar vermesi, müş-
teriye uygun olmayan ürünler satması ve baskılı satış 
teknikleri kullanması gibi davranışları kapsamakta-
dır (Roman ve Ruiz, 2005). Satış elemanının etik ya 
da etik olmayan davranışları, ahlaki gelişiminden, 
içsel ve dışsal kontrol mekanizmasından ve işletme-
nin çevresinden etkilenmektedir (Hazrati vd. 2012, 
s.5028).

Satış elemanı, çoğu zaman satış hedefini gerçekleştir-
mek için işletmenin etik kurallarına aykırı bir biçim-
de davranabilmektedir. Böylelikle etik olmayan satış 
davranışı, alıcı-satıcı arasındaki karşılıklı ilişkiyi yok 
edebilmekte, hatta müşteri kaybına neden olabilmek-
tedir (Lin, 2012, s. 35). Dolayısıyla müşterinin satış 
elamanını etik olarak algılayıp algılamadığı, işletme-
ler açısından değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

Satış elemanının etik davranışları hakkındaki çalış-
maların birçoğu (Ramsey vd. 2007; Strout, 2002) söz 
konusu davranışın, satış yöneticileri (denetçiler) ta-
rafından değerlendirilmesi üzerine odaklanmaktadır. 
Ancak konunun müşteri algıları açısından değerlen-
dirilmesi, müşterinin satış elemanından ne beklediği-
nin bilinmesi, müşteriyle nasıl uzun dönemli ilişkiler 
geliştirilebileceği yönünde tecrübe edinilmiş bilgiler 
sağlayacak ve ne çeşit bir satış davranışının izleneceği 
konusunda işletmeye daha fazla yardımcı olacaktır 
(Lin, 2012). Dolayısıyla bu çalışmada “satış elema-
nının etik davranışı” ifadesi ile davranışın, müşteri 
tarafından algılanan etik yönü kastedilmekte ve müş-
terinin algısı dikkate alınmaktadır. 

Birçok araştırmacıya göre (Lagace vd. 1991; Gund-
lach ve Murphy, 1993), satış elamanın etik davranışı, 
uzun dönemli alıcı ve satıcı ilişkisi oluşturmada ve 
devamlılığı sağlamada etkilidir. Ancak konunun öne-
mine rağmen bu alanda az sayıda deneysel araştırma 
mevcuttur. Ayrıca Roman (2003)’a göre işletme çalı-
şanlarının etik satış davranışlarının, müşteri memnu-
niyeti üzerindeki etkisi, perakende ve finansal servis 
işletmeleri temelinde nadiren çalışılmış bir konudur. 
Özellikle finansal kurumlar, yasal ve etik düzenle-
melerden çok çabuk etkilenen kırılgan yapıdadırlar. 
Müşteri, servisin gelecekteki faydasını tam olarak 
öngöremediğinden dolayı birçoğu, hizmeti tam anla-
mıyla anlamakta zorlanmakta ve belirsizlik yaşamak-
tadır. Dolayısıyla bu kurumlar, diğer kurumlara göre 
daha çok güven unsuru ile karakterize edilmektedir 
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(Chen ve Mau, 2009, s.59).  Bu açıdan bakıldığında 
-özellikle finansal sektörde- gelecekteki faydaları be-
lirtmek ve satın almayı gerçekleştirmek üzere satış 
elemanına önemli bir görev düşmektedir.   

Bu çalışmada finansal hizmet sektöründe faaliyet 
gösteren bankalar konu alınmıştır. Bankada çalışan 
bireysel müşteri temsilcilerinin etik ya da etik olma-
yan davranışlarının, memnuniyet ve güven duygusu 
yaratmadaki rolü ve tekrar satın alma davranışı üze-
rindeki etkisi test edilmektedir. Ayrıca etik davranı-
şın, güven duygusu üzerindeki etkisi, satış elamanına 
ve işletmeye karşı oluşabilecek güven duygusu olmak 
üzere iki açıdan ele alınmakta, her ikisinin de tekrar 
satın alma davranışı üzerindeki etkilerine yer veril-
mektedir. Bu çalışma bankaların, -satış elemanının 
etik davranışları aracılığıyla- işletmeye ve satış elema-
nına karşı nasıl güven oluşturabilecekleri ve müşteri 
ile yeniden buluşabilme şansını nasıl yakalayabile-
cekleri konusunda yol gösterebilecektir. 

Literatür İncelemesi
Modern ekonomide rekabetin çok daha yoğun olma-
sından dolayı pazarlama, satın alma davranışını etki-
lemeyi amaçlamaktadır. Ortaya çıkabilecek en önem-
li sorunlardan bir tanesi, amaçları başarmak için etik 
olmayan bir biçimde davranmaktır. Neyin doğru 
olduğuna yönelik ahlaki soru, pazarlamacılar açısın-
dan birçok ikilem içermektedir. Belirli bir ülke içinde 
dahi etik standartlar tam olarak tanımlanamamakta-
dır. Bu açıdan pazarlama, etik olmayan davranışlar, 
uzun dönemli iletişimin ekonomik ve sosyal etkileri 
gibi temel problemleri açıklayabilmek için daha bü-
yük bir sosyal sorumluluk, teori ve uygulama gerek-
tirmektedir (Durif vd. 2009, s.6). Tüketici açısından 
bakıldığında satın alma eylemini gerçekleştiren tüke-
ticilerin, pazarlama ahlakı ve sorumluluklarına ters 
düşen uygulamalardan korunması gerekliliği ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda tüketim eylemleri ve so-
nuçlarıyla ilgili sosyal ve ahlaki sorumluluk çerçeve-
sinde hareket etme gereklilikleri bulunmaktadır (Tor-
lak ve Özdemir, 2008, s.94). 

Son zamanlarda sosyal sorumluluk çerçevesinde etik 
kavramı, işletmelerin, pazarlamacıların ve hatta aka-
demisyenlerinin çok fazla ilgisini çekmektedir. An-
cak çalışmaların birçoğu  (Ferrell vd. 1989; Hunt ve 
Vitell, 1992) pazarlama faaliyetleri üzerine odaklan-
makta, tüketicilerin etik algılarına yönelik deneysel 
çalışmalar halen kısıtlı sayıda kalmaktadır (Uusitalo 

ve Oksanen, 2004). Benzer şekilde Mintel (1999)’e 
göre tüketicilerin bu konulara olan ilgisinin hızla 
artmasına rağmen, tüketicinin etik algılamaları arka 
planda kalmıştır. Ingram vd. (2005)’ne göre tüketici-
nin etik olmayan davranışlara olan tepkisini araştıran 
çalışmalardan çok azı, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi 
incelemektedir (Ingram vd. 2005, s.239).

Kavak ve Alkibay (2007)’a göre, alıcı ile satıcının yüz 
yüze iletişimde bulunduğu satış elemanlarının de-
ğerlendirilmesine yönelik çalışmalar çok sayıdadır. 
Ancak satış elemanının etik açıdan değerlendirilme-
si üzerine az sayıda çalışma mevcuttur. Oysaki satış 
elemanı ile alıcının yüz yüze iletişiminin gerçekleştiği 
durumlarda satış elemanının rolü son derece önemli 
olmaktadır (Kavak ve Alkibay, 2007, s.75).

Satış elemanının etik davranışlarının öncülük edebi-
leceği unsurlardan bir tanesi, müşteri memnuniyeti-
dir. Müşteri memnuniyeti, alıcının satış elemanı ile 
gelecekteki ilişkisinin bir tahmincisi olmaktadır (Ro-
man ve Ruiz, 2005; Lin, 21012, s.31). Etik davranan 
bir satış elemanı, müşteri ile iyi ilişkiler kurabilmekte 
ve müşterinin memnuniyetini kazanabilmektedir. Bu 
sonuç, ecza sanayi ve finansal servis sektöründe özel-
likle önemli olmaktadır (Roman ve Ruiz, 2005: Vesel 
ve Zabkar, 2009). 

Satış elemanının algılanan etik davranışı, memnuni-
yet ve güven gibi duyguların yanı sıra, olumlu tutum, 
sadakat, satın alma niyeti gibi tutumsal ve davranış-
sal sonuçlara da öncülük edebilmektedir. Buna göre 
literatürde bir kısım çalışmalarda etik satış davranı-
şının, satış elemanına duyulan güven, işletmeye du-
yulan güven, sadakat, (Roman ve Ruiz, 2005; Chen 
ve Mau, 2009; Hazrati vd., 2012), satış elemanından 
duyulan memnuniyet (Roman, 2003; Roman ve Ruiz, 
2005, Ingram vd., 2005), davranışsal niyet ( Ingram 
vd., 2005) üzerindeki etkileri konu alınmaktadır. Söz 
konusu çalışmalarda satış elemanın algılanan etik 
davranışı güven, memnuniyet, sadakat ve davranışsal 
niyet gibi sonuçların tahmincisi olarak ele alınmakta-
dır. Söz konusu çalışmalara benzer bir şekilde bu ça-
lışmada da satış elemanının etik davranışının, -satış 
elamanından duyulan memnuniyet, satış elemanına 
ve işletmeye duyulan güven aracılığıyla- tekrar satın 
alma davranışı üzerindeki etkisini test etmeye yöne-
lik hipotezler sunulmaktadır.

Müşteri memnuniyeti, bir olayın bireysel ve sübjek-
tif bir değerlendirmesidir. İki taraf arasındaki etki-
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leşimli tecrübelere bakıldığında ise kişilerarası bir 
etki olarak tanımlanabilmektedir (Lin, 2012, s.34). 
Dolayısıyla bu çalışmada müşteri memnuniyeti, müş-
terinin satış elemanı ile karşılıklı tecrübesine dayalı 
bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. Futrell (2006)’e 
göre memnuniyet duygusu, müşteri beklentileri ile 
işletmenin ürün ya da hizmet performansı arasındaki 
farklılıktan ortaya çıkmaktadır. Müşterinin ürün ve 
servis ile ilgili tecrübeleri, temel olarak müşterinin 
beklentilerini şekillendirmelerine katkı sağlamakta 
ve memnuniyet duygusu da işletmeye olan tepkileri-
ni etkilemektedir. Müşteri, satış elemanını adil olarak 
algıladığında, satış elemanından duyulan memnuni-
yet, artmaktadır. Buna göre araştırmanın ilk hipotezi 
aşağıdaki gibi geliştirilmiştir:    

H1: Satış elamanının algılanan etik davranışının, 
satış elemanından duyulan memnuniyet üze-
rinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi vardır. 

Tekrar satın alma, müşteriyi elde tutma, müşteri sa-
dakati ve uzun dönemli müşteri ilişkileri özellikle 
finansal servis sağlayan kurumlarda önemli olmak-
tadır. Çünkü bu kurumlarda devamlı bir değişim ve 
tüketiciler açısından önemli bir satın alma belirsizliği 
söz konusudur. Bu nedenle tüketiciler, doğru bilgiyi 
sağlamaları ve düzgün bir rehberlik için satış eleman-
larına güvenmektedirler (Chen ve Mau, 2009, s.59).

Holden (1990)’a göre satış elemanının etik davranışı, 
müşterinin hem işletmeye güveni hem de satış elema-
nına güveni üzerinde etkili olmaktadır. Satış elemanı-
na duyulan güven, satış elemanının müşteriye uzun 
dönemli bir kârlılık kazandırabileceği yönündeki ina-
nıştır (Hazrati vd. 2012). Bu güven, satış elemanının 
rasyonel, dürüst, sorumlu ve yardımsever algılanması 
durumunda artmakta ve iki taraflı tekrarlayan ilişki-
ler ile sonuçlanabilmektedir (Morgan ve Hunt, 1994; 
Chen ve Mau, 2009). 

Benzer şekilde birçok araştırmacıya göre (Kennedy 
vd. 2001; Wray vd. 1994; Roman ve Ruiz, 2005) satış 
elamanına karşı güven, satış elemanının dürüst, tu-
tarlı, adil, yeterli, samimi davranışları ve baskısız satış 
teknikleri ile oluşmaktadır. Müşterinin işletmeye gü-
veni ise, müşterinin uzun vadeli çıkarların karşılan-
masını, aynı zamanda sunulan servisin kalite ve gü-
venilirliği konusunda tatmin edilmesini ifade etmek-
tedir (Chen ve Mau, 2009). Bu çalışmada işletmeye 
duyulan güven, servisi sunanın güvenilir olması ve 
sözünü tutması yönünde ele alınmaktadır.

Satış elamanı ile müşteri arasında yoğun iletişimin 
yaşandığı satışlarda müşteri,  satış elemanına güven-
meye çok daha meyillidir. Özellikle satış elamanının 
önceki performansları devamlı olarak tatmin edici 
ise müşteri, gelecekteki performansa ilişkin güçlü 
bir güven duygusu hissetmektedir (Chen ve Mau, 
2009). Ancak müşteri, satış elemanının kendisi ile 
ilişkisinin değerlendirmesini ve işletmenin sağladığı 
servisin değerlendirmesini ayrı yapmaktadır. Müşteri 
işletmeye oldukça güvenirken, satış elemanına daha 
az güvenebilmekte ya da hiç güvenmeyebilmektedir. 
Bu farklılık, her iki unsuru farklı değerlendirme bi-
çiminden kaynaklanmaktadır. Satış elemanı ile ilgili 
değerlendirmeler; servis sırasında karşılaşılan davra-
nışlar ve müşterinin bunları nasıl algıladığı ile ilgili-
dir. İşletme ile ilgili değerlendirmeler ise müşterinin 
tecrübe edindiği finansal süreci yöneten politikalar 
ve uygulamalar ile ilgilidir. Dolayısıyla müşterinin 
güven duygusunu, satış elemanına olan güven ve iş-
letmeye duyulan güven olmak üzere iki boyutta ele 
almak gereklidir (Kennedy vd. 2001; Chen ve Mau, 
2009). Bu çalışmada da benzer şekilde bir uygulama 
izlenmekte; güven unsuru, satış elemanına duyulan 
güven ve işletmeye duyulan güven olmak üzere iki 
boyutta ele alınmaktadır. Satış elemanının algılanan 
etik davranışının, her ikisi üzerindeki etkisi ayrı de-
ğerlendirilmektedir.  Buna göre araştırmanın hipo-
tezleri şu şekildedir:

H2:Satış elemanın algılanan etik davranışının, sa-
tış elamanına duyulan güven üzerinde pozitif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H3:Satış elemanının algılanan etik davranışının, 
işletmeye duyulan güven üzerinde pozitif ve is-
tatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

Rekabetçi bir ortamda hizmet sunan işletmelerin en 
önemli amacı, mevcut pazar paylarını korumak ve 
arttırmaktır. Sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağla-
yabilmek için, müşterinin geri dönüşünü sağlamak ve 
tekrar satın alma davranışını oluşturmak gerekmek-
tedir (Lin, 2012, s.31).  Tekrar satın alma davranışı, iş-
letme ile uzun dönemli ilişkiler geliştirmek istemenin 
bir göstergesidir. Nitekim modern pazarlamada söz 
konusu sürekli ilişki, uzun vadeli kârlılık anlamına 
gelmektedir. (Babakus vd. 2004, s.714). 

Tekrar satın alma davranışı, tüketicinin geçmiş satın 
alma dönemi ile ilgili olarak değerlendirmeleri sonu-
cunda, söz konusu ürün ya da hizmeti satın almayı 
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sürdürme ve onun düzenli bir kullanıcısı olma yolun-
da karar verme durumudur (Loudon ve Della Bitta, 
1993,s.31) Tekrar satın alma niyeti olan bir müşteri, 
uzun dönemli ilişki sürdürme isteği içinde olup, ha-
len işletmenin bir üyesi olarak kalmayı arzu etmekte-
dir (Ingram vd. 2005, s.241). 

Sirohi vd. (1998), gelecekte satın alma niyetini ve 
tekrar satın alma davranışını, mağaza sadakatini 
ölçmede kullanılan unsurlardan birisi olarak belirle-
mişlerdir. Bir müşterinin, ürün ya da hizmeti tekrar 
satın almak istemesinin iki nedeni vardır. Bunlardan 
ilki, daha çok maddi boyut ile ilgi olup, kalite ve fi-
yat anlamında elde ettiği fayda, bir diğeri ise ürün ya 
da hizmete yönelik duygusal bağlılıktır. İkinci neden, 
sadakat ile ilgilidir. Dolayısıyla satın almanın tek-
rarlanması, sadakatin daha çok davranışsal yönünü 
göstermektedir. Birçok araştırmacı tekrar satın alma 
eğilimini, davranışsal sadakat olarak tanımlamakta-
dır (Hançer, 2003, s.40). Benzer şekilde Zeithaml vd. 
(1996)’ne göre tekrar satın alma davranışı, sadakatin 
bir parçasıdır.

Ganesh vd. (2000)’ne göre güven unsuru, tüm bu 
duyguların bir tamamlayıcısı olmaktadır. Etik satış 
davranışı, güven geliştirmek için bir yatırımdır. Eğer 
müşteriler satış elemanının kendilerine adaletsiz ve 
dürüst olmayan bir biçimde davrandığını anlarlarsa, 
güven algısı azalacak ve bu algı, ilişkiyi bırakma arzu-
su ile sonuçlanabilecektir (Kelly ve Sine, 1992; Roman 
ve Ruiz, 2005, s.441). Dolayısıyla güvenin seviyesi sa-
dakat, uzun dönemli ilişki geliştirme isteği, işletme 
hakkında pozitif konuşma isteği gibi belirtilen duy-
guların şiddeti üzerinde etkili olabilmektedir. 

Benzer şekilde memnuniyet duygusu da davranışsal 
sonuçlar üzerinde etkili olabilmektedir (Oliver ve 
Swan, 1989; Oliver, 1997). En önemli davranışsal so-
nuçlardan bir tanesi de müşterinin tekrar satın alma 
olasılığıdır. Eğer müşteri ilişkiden memnun kalırsa, 
büyük olasılıkla ilişkiyi devam ettirmek isteyecektir 
(Ingram, 2005, s.242).

Müşteri, işletme ile uzun dönemli ilişkiyi sürdürme 
konusunda nihai karar vericidir. Müşteriler, satış 
elemanı ile olan ilişkilerinden güçlü iletişim, kişiye 
özel servis gibi belirli faydalar sağlamayı beklemek-
tedirler (Gwinner vd. 1998). Pozitif etik satın alma 
davranışının, bu faydaları arttıracağını umut etmek-
te ve böylelikle sürekli ve kalıcı bir müşteri- işletme 
ilişkisi oluşturmaktadırlar. Lin (2012)’e göre birçok 

çalışma (Henning- Thurau vd. 2002; Yen ve Gwinner, 
2003), güvenin ortaya çıkarabileceği sonuçlar üzerin-
de odaklanmakta, güvenin belirleyicilerini çok fazla 
dikkate almamaktadır (Lin, 2012, s.32). Bu çalışmada 
her iki boyut da dikkate alınmakta, etik satış davra-
nışı, güven unsurunun belirleyicisi; tekrar satın alma 
davranışı da davranışsal sonucu olarak ele alınmakta-
dır. Benzer şekilde satış elemanına duyulan memnu-
niyetin belirleyicisi, etik satış davranışı; davranışsal 
sonucu ise tekrar satın alma davranışı olarak değer-
lendirilmektedir. Bu durumda -güven ve memnuni-
yet duyguları aracılığıyla- etik satış davranışın, tek-
rar satın alma davranışı üzerindeki dolaylı etkisi test 
edilmektedir. Aynı zamanda etik davranışın, tekrar 
satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkili olup 
olmadığı da değerlendirilmektedir. Buna göre araş-
tırmanın diğer hipotezleri şu şekildedir:

H4:Satış elemanının algılanan etik davranışının, 
tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H5: Satış elemanından duyulan memnuniyetin, 
tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H6: Satış elemanına duyulan güvenin, tekrar satın 
alma davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H7: İşletmeye duyulan güvenin, tekrar satın alma 
davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkisi vardır.

Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Bu bölümde, araştırmanın amacı, kapsamı ve kısıtla-
rı, araştırmada kullanılan ölçekler, araştırma modeli 
ve hipotezleri, örnekleme yöntemi, veri toplama yön-
temi ve son olarak analiz yöntemi hakkında bilgiler 
sunulmaktadır.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmanın amacı, -tüketici bakış açısıyla- satış ele-
manının etik davranışının, memnuniyet, güven ve ni-
hayetinde tekrar satın alma davranışı üzerinde etkili 
olup olmadığını ortaya koymaktır. Ayrıca güven un-
surunun hem işletmeye hem de satış elemanına du-
yulan güven olmak üzere iki boyutta ele alınması, her 
ikisinin de işletme ile tekrar iletişime geçmeyi sağla-
madaki rolünü ortaya çıkarmaktadır. Çalışmanın bir 
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diğer amacı ise etik satış davranış algısı ile ortaya çı-
kan memnuniyet ve güven duygusunun, tekrar satın 
alma davranışı üzerindeki göreceli önemini ortaya 
koymaktır. 

Bu çalışma bankaların, –müşteri temsilcilerinin etik 
davranışları aracılığıyla- güven ve memnuniyet duy-
guları oluşturabilmelerinin yolunu göstermektedir. 
Ayrıca tüketici açısından daha riskli ve belirsiz ola-
rak algılanan finansal sektörde, etik değerlendirme-
leri ve bunun gerekliliğini hatırlatıcı niteliktedir. Söz 
konusu etik kuralların uygulanması, işletmeye tercih 
edilebilirlik, sadakat, tekrar satın alma ve dolayısıyla 
kârlılık gibi sonuçlar sağlamakla beraber, müşteriye 
de daha güvenli uzun dönemli ilişkiler sağlayabile-
cektir. Bu durum, özellikle tüketicinin finansal işlem-
ler, yükümlülükler vb. hakkında çok fazla bilgi sahi-
bi olmadığı, söz konusu sektörün henüz gelişmekte 
olduğu ülkemizde ayrıca önemli olmaktadır. Birçok 
araştırmacıya göre (Roman ve Ruiz, 2005; Chen ve 
Mau, 2009; Lin, 2012), güven, tercih, etik satış dav-
ranışı gibi kavramlar daha çok perakende sektöründe 
tartışılmış, söz konusu kavramların bankalar, sigor-
ta şirketleri gibi finansal servis sağlayan kurumlarda 
değerlendirilmesi eksik kalmıştır. Bu açıdan çalışma, 
söz konusu açığı kapatacak niteliktedir.  Ayrıca etik 
satış davranışının, -güven ve memnuniyet gibi aracı 
bir faktör olmadan-, sonuç üzerinde doğrudan et-
kisinin olup/olmadığı, işletmelerin etik davranışın, 
satın almadaki yerini daha iyi görmelerine yardımcı 
olacaktır. 

Araştırmanın Sınırları ve Kısıtları
Araştırma sadece Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 
kamu sermayeli mevduat bankalarını kapsamaktadır. 
Araştırma, söz konusu bankalardan en az bir defa 
müşteri temsilcisi (satış danışmanı) aracılığıyla finan-
sal işlem yapmış müşteriler ile sınırlandırılmıştır. Bu 
türlü bir sınırlandırmanın, müşterinin satış elemanı-
nın etik davranışlarını gözlemleme ve değerlendirme 
fırsatı için gerekli olduğu öngörülmüştür. 

Araştırmanın bir diğer kısıtı,  müşterilerin etik dav-
ranışa yönelik algılarını etkileyebilecek yaş, cinsiyet, 
gelir durumu, eğitim seviyesi gibi demografik özellik-
lerin dikkate alınmamasıdır.  

Araştırmanın Değişkenleri
Araştırmada satış elemanının etik davranışı, satış 
elemanına duyulan memnuniyet, satış elemanına du-
yulan güven, işletmeye duyulan güven ve tekrar satın 

alma davranışı olmak üzere beş tane doğrudan göz-
lemleyemediğimiz gizli değişken bulunmaktadır. Her 
bir değişken, müşterilere yöneltilen ölçüm ifadeleri 
ile temsil edilmektedir. 

Finansal servis işletmelerinde müşterinin satış ele-
manının davranışları üzerindeki etik algısını belirten 
en önemli etik problemler dürüstlük, sorumluluk, 
adalet, saygı ve açıklık gibi değerleri kapsamaktadır 
(Roman ve Ruiz, 2005; Chen ve Mau, 2009). Tweedie 
(2011)’e göre alıcı ve satıcı arasındaki etik davranış 
özellikleri; dürüstlük, adalet, müşterinin refahını ar-
tırmak, sadece müşteriye yarar sağlayacağı düşünü-
len ürün ve hizmetleri satmak, sadece yapılabilecek 
olanın sözünü vermek ve müşteri bilgisinin gizliliğini 
korumak gibi ilkeleri kapsamaktadır.  Buna göre satış 
elemanın müşteri tarafından algılanan etik davranı-
şını ölçmek için; “satış elemanı satışı gerçekleştirmek 
için hizmetin uygunluğu hakkında yalan söylemekte-
dir, “gerçekten cevabını bilmediği halde sorulara ce-
vap vermektedir”, “hizmetin bana uygun olmadığını 
bildiği halde satış baskısı uygulamaktadır”, “rakipleri 
hakkında yalan söylemektedir”, “sadece satışı gerçek-
leştirme çabasındadır ve kendi çıkarlarını düşünmek-
tedir” gibi literatürde yer alan ifadeler kullanılmıştır  
(Roman ve Ruiz, 2005; Ingram vd. 2005; Chen ve 
Mau, 2009). 

Müşterinin satış elamanından duyduğu memnuni-
yet; “satış elemanının hizmetinden memnun kaldım”, 
“benim için harcadığı çabadan dolayı mutlu oldum” 
(Ingram vd. 2005), “aramızdaki kişisel iletişimden 
memnun kaldım” (Chen ve Mau, 2009) ifadeleriyle 
ölçülmüştür.

Satış elemanına duyulan güveni ölçmek için “satış 
elemanı yeterli ve profesyoneldi”; “saygılıydı”; “ileti-
şim süresince risk alabileceğimi hissetmedim”; “dü-
rüsttü” (Roman ve Ruiz, 2005; Chen ve Mau, 2009) 
gibi ifadelere yer verilmiştir.  İşletmeye duyulan gü-
ven ise “işletmenin çıkarlarıma sahip çıktığını düşü-
nüyorum”, “işletmenin güvenilir olduğunu düşünü-
yorum”; “işletmenin sunduğu hizmete güvenim var”, 
“işletmenin iyi hizmet sunma yeteneği var” (Chen ve 
Mau, 2009) şeklinde ölçülmüştür. 

Tekrar satın alma davranışı, Nguen ve Leblanc 
(2001); Ranaweera ve Prabhu (2003) tarafından geliş-
tirilen ölçek ile temsil edilmiştir. Bu göre “bu işletme 
ilk tercihim olacak”; “diğer işletmeler aynı imkânları 
sunsalar da tekrar bu işletmeden satın alacağım”; “bu 
işletmeye gelmeye devam edeceğim” şeklinde ifadeler 
kullanılmıştır.
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Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırma modeli, etik davranış algısının güven, sa-
tış elemanından duyulan memnuniyet ve tekrar satın 
alma davranışı üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır. 
Araştırmanın amacı kapsamında geliştirilen model 
“Şekil 1.”de sunulmaktadır.

Araştırmada etik satış davranışının, -müşterinin 
güven ve memnuniyet duyguları aracılığıyla- tekrar 
satın alma davranışı üzerinde etkisi olduğu öngörül-
mektedir. Dolaylı ilişkiler incelenebildiği gibi doğru-
dan ilişkiler de araştırmanın hipotezlerine dâhil edil-
mektedir. Buna göre model kapsamında test edilecek 
araştırma hipotezleri şu şekildedir:

H1: Satış elamanının algılanan etik davranışının, 
satış elemanından duyulan memnuniyet üze-
rinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi vardır. 

H2: Satış elemanın algılanan etik davranışının, sa-
tış elamanına duyulan güven üzerinde pozitif 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H3: Satış elemanının algılanan etik davranışının, 
işletmeye duyulan güven üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

H4: Satış elemanının algılanan etik davranışının, 
tekrar satın alma davranışı üzerinde “doğru-
dan” pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi vardır.

H5: Satış elemanından duyulan memnuniyetin, 
tekrar satın alma davranışı üzerinde pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H6: Satış elemanına duyulan güvenin, tekrar satın 
alma davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi vardır.

H7: İşletmeye duyulan güvenin, tekrar satın alma 
davranışı üzerinde pozitif ve istatistiksel ola-
rak anlamlı bir etkisi vardır.

Araştırmanın Ana kütlesi ve Örnekleme Süreci 
Araştırmanın ana kütlesini, Kırşehir il merkezinde fa-
aliyet gösteren kamusal sermayeli mevduat bankaları 
oluşturmaktadır. Kırşehir il merkezinde üçü kamusal 
sermayeli olmak üzere toplam on bir tane banka bu-
lunmaktadır. Ancak özel sermayeli mevduat bankala-
rının sayıca çok daha fazla olması dolayısıyla, zaman 
ve maliyet kısıtı gereği, yalnızca kamusal sermayeli 
banka müşterileri çalışmaya dâhil edilmiştir. Hoel-
ter 0.05 Index ve Hoelter 0.01 Index değerleri, araş-
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tırmacının hipotezlerini hangi güven aralığında test 
ettiğine bağlı olarak, minimum ihtiyaç duyulan ör-
nek sayısını vermektedir. Eğer hipotezler %95 güven 
aralığında test edilecekse, ihtiyaç duyulan minimum 
örnek sayısı 351’dir. % 99 güven aralığında ise ihti-
yaç duyulan örnek sayısı 374 olmaktadır (Kurtuluş ve 
Okumuş, 2006, s.12). Bu çalışmada örnek büyüklü-
ğü, Hoelter Index sonucu elde edilen örnek sayısının 
üzerinde olacak şekilde 400 olarak belirlenmiştir. Söz 
konusu bankalarda işlemini gerçekleştirmiş olan 400 
müşteri, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Hatalı anketlerin de olabileceği dikkate alınarak, ça-
lışma kapsamında 420 kişiye (her bir banka için 140 
olmak üzere) anket uygulanmıştır. Uygulama, banka-
ların çıkış kapısında, kolayda örnekleme yöntemi ile 
çalışmaya katılmaya istekli banka müşterileriyle ger-
çekleştirilmiştir.

Veri Toplama Yöntemi ve Aracı
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yön-
temi kullanılmıştır. Buna göre 01.01.2015 -10.02.2015 
tarihleri arasında çalışma saatleri süresince, belirtilen 
üç bankada işlemini tamamlayan müşterilere yüz 
yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Öncelikle, müşte-
rinin bankadan en az bir defa bireysel müşteri tem-
silcisi aracılığıyla işlem gerçekleştirmiş olması şartı 
sağlanmıştır. Böyle bir şartın aranmasının nedeni, bi-
reysel müşteri temsilcisi aracılığıyla yapılan işlemler-
de, müşterinin iletişimde bulunulan kişinin hareket-
lerini daha çok gözlemleyebilme fırsatının olması ve 
sürenin daha uzun olmasıdır (Roman ve Ruiz, 2005, 
s.442). Sonrasında müşteriden kendisi ile ilgilenen 
müşteri temsilcisinin davranışlarını dikkate alarak 
cevaplandırma yapması istenmiştir. 

Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, iki bö-
lümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, 
sırasıyla satış elemanının etik davranışlarına yönelik 
algıyı, satış elemanından duyulan memnuniyeti, satış 
elemanı ve işletmeye olan güveni ve son olarak müş-
terinin tekrar satın alma davranışını ölçmek üzere 
toplam 19 değişken bulunmaktadır. Söz konusu de-
ğişkenler, “1= Hiç katılmıyorum”, “5= Tamamen ka-
tılıyorum” şeklinde 5’li likert tipi ölçek kullanılarak 
ölçülmüştür. Anketin ikinci bölümünde ise ankete 
yanıt verenlerin demografik özellikleri ile ilgili soru-
lar yer almaktadır. 

Verilerin Analiz Yöntemi
Araştırmada nedensellik analizinde kullanılan araç-
lardan çok değişkenli bir analiz metodu olan Yapısal 

Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik 
Modeli, gizli değişkenler ile gözlenen değişkenler ara-
sındaki ya da gizli değişkenlerin kendi aralarındaki 
nedensel ilişkileri incelemek üzere geliştirilmiş, çoklu 
regresyon modelinin geliştirilmiş bir şeklidir (Hair 
vd.1998). Söz konusu model aracılığıyla, değişkenler 
arasındaki ilişkiler tanımlanmış ve neden sonuç iliş-
kileri tespit edilmiştir. Modeldeki ilişkiler yol analizi 
(path analysis) ile test edilmiş ve anlamlılıkları değer-
lendirilmiştir. YEM, aynı zamanda kavramsal mode-
lin elimizdeki veri setiyle uyumunu da göstermekte-
dir (Hoyle, 1995). 

Araştırmada YEM uygulamasından önce, Keşfedici 
Faktör Analizi kullanılarak araştırmada kullanılan 
ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiştir. Çalışmanın 
istatistiksel güvenilirliği, Cronbach’s alfa değeri ile 
sınanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin gü-
venilirlikleri test edildikten sonra, yapısal geçerlilik-
leri, Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılarak 
test edilmiştir. Söz konusu yöntem ile keşfedici fak-
tör analizinde ortaya konulan teorik modellerin, bir 
ölçme modeli olarak doğrulanıp doğrulanmadığı test 
edilmektedir (Fornell ve Larcker, 1981; Carpenter, 
2003). Ölçme modelinin güvenilirliği ve geçerliliği 
test edildikten sonra, söz konusu modelin, gözlenen 
veriye uygunluğu değerlendirilmiştir. DFA sonrasın-
da yapısal eşitlik modeli kullanılarak, araştırma mo-
delin veri seti ile uyumu ve araştırmanın hipotezleri 
test edilmiştir. 

Analiz ve Bulgular 
Ankete cevap veren katılımcıların, yaklaşık olarak 
%60’ı erkektir. Ankete cevap verenlerin      % 60’ı evli, 
yaklaşık %80’i, 41-55 yaş aralığındadır. Katılımcıla-
rın %40’ı üniversite düzeyinde, %35’i ise lise düze-
yinde eğitim aldıklarını belirtmişlerdir. Ankete ce-
vap verenlerin %62’si 1.000-3.000 TL aylık ortalama 
gelir düzeyine sahip olduklarını, ayrıca %48’i maaşlı 
olarak çalıştıklarını ve aylık sabit gelirlerinin oldu-
ğunu belirtmişlerdir. Ankete cevap verenlerin % 58’i, 
en az 2 yıldır bankanın müşterisi olduklarını, %55’i 
başka bankalardan da işlem gerçekleştirdiklerini be-
lirtmişlerdir.

Araştırmada öncelikle, ölçekte yer alan değişkenle-
rin belirlenmesi amacıyla Keşfedici Faktör Analizi 
kullanılmıştır. Söz konusu analiz için Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) örneklem yeterliliği 0,937; Bartlett’s 
Test of Sphericity anlamlılık düzeyleri (p=0,000) 
olarak hesaplanmıştır. Buna göre veri setinin, faktör 
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analizine uygun olduğu söylenebilir (Hair vd. 1998). 
Temel bileşenler analizi ve varimax dikey döndürme 
tekniği kullanılarak faktörlerin indirgenmesi sağlan-
mış, faktör yükleri %50’nin üzerinde olan faktörler 
dikkate alınmıştır (Lee, 2009). Buna göre faktör yükü 

0,50’nin üzerinde, öz değeri 1’den büyük olan toplam 
19 değişken belirlenmiştir. Ayrıca her birisi en az 3 
değişken ile temsil edilen toplam 5 faktör belirlen-
miştir. Keşfedici faktör analizi sonuçları “Tablo 1.”de 
sunulmaktadır.

Tablo 1. Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
 Faktör 1 Faktör 2 Faktör 3 Faktör 4 Faktör 5 

Satış Elemanının Etik Davranışı 0,897     

SED 1 0,896     

SED 2 0,895     

SED 3 0,887     

SED 4 0,783     

SED 5      

Satış Elemanından Duyulan Memn.      

SM 1  0,865    

SM 2  0,816    

SM 3  0,787    

Satış Elemanına Duyulan Güven      

SG 1   0,816   

SG 2   0,796   

SG 3   0,825   

SG 4   0,755   

İşletmeye Duyulan Güven      

İG 1    0,816  

İG 2    0,820  

İG 3    0,665  

İG 4    0,712  

Tekrar Satın Alma Davranışı      

TSAD 1     0,580 

TSAD 2     0,716 

TSAD 3     0,736 

Açıklanan Varyans (%) 30,315 19,001 10,002 6,038 4,936 

Kümülatif Açıklanan Varyans 30,315 49,316 59,318 65,356 70,292 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği: 0,937 

Bartlett Testi: x
2
: 6511, df: 173,  p: 0.000 

Cronbach’s alfa katsayıları 0,752 0,850 0,920 0,820 0,950 

 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilirliği (içsel 
tutarlılık düzeyi), Cronbach’s alfa katsayısı ile test 
edilmiştir. 0,70 ve üzeri alfa katsayısı değeri, yeterli 
bir güvenilirlik göstergesidir (Hair vd. 1998; Fornell 
ve Larcker, 1981).  Her bir faktöre ait alfa katsayısı, 
önerilen değer olan %70’in üzerinde hesaplanmıştır. 
Buna göre kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu söy-
lemek mümkündür.

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri test 
edildikten sonra, yapısal geçerliliklerini test etmek 
için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. 
Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları “Tablo 2.”de gös-
terilmektedir. 

DFA aracılığıyla her bir faktör ile ilgili olarak, de-
ğişkenlerin ilgili oldukları faktörleri ne ölçüde tem-
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sil ettikleri belirlenmiştir (Fornell ve Larcker, 1981). 
Benzeşim geçerliliğini belirlemede kullanılan bileşik 
güvenilirlik katsayıları, belirli bir faktöre yüklenen 
değişkenin içsel güvenilirliğini göstermektedir. Her 
bir faktöre ait bileşik güvenilirlik değeri, önerilen de-
ğer %70’den büyüktür (Fornell ve Larcker, 1981; Hair 
vd. 2006). Ayrıca standardize edilmiş faktör yükleri-
ne ait t değerlerinin anlamlılıkları doğrulanmış, tüm 
maddelerin, ilgili faktörü yeterince açıkladığı ortaya 
çıkmıştır. Buna göre tüm t değerleri, pozitif ve an-
lamlıdır (p<0,001). Ortalama açıklanan varyans tah-
minleri, her bir faktörün ilgili gözlenen değişkende 
açıkladığı toplam varyans değerini göstermektedir. 
Faktörlerin ortalama açıklanan varyans değerleri, 

standart tahmin değerlerine göre hesaplanmış ve 
kabul edilebilir sınır olan %50’nin üzerinde belirlen-
miştir (Fornell ve Larcker, 1981). Dolayısıyla ölçme 
modelinin güvenilir ve geçerli olduğu söylenebilir. 

Çalışmada ölçme modeli ve yapısal modelin ayrı ola-
rak test edildiği iki aşamalı yaklaşım benimsenmiş 
(Chau, 1997), öncelikle ölçme modeli test edilmiştir1. 

1 Yapısal Eşitlik Modeli çalışmalarında hem yapısal hem de ölç-
me modelinin sonuçlarının, aynı anda elde edilebilmesinin 
yanında; ölçme modeli ve yapısal modelin ayrı olarak analiz 
edildiği iki aşamalı yaklaşım da söz konusudur (Chau, 1997: 
316; Şimşek, 2007: 61). Bu çalışmada iki aşamalı yaklaşım be-
nimsenmiş, öncelikle ölçme modeli, sonrasında yapısal model 
test edilmiştir.

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları
 Standardize  

tahmin değeri 

Standart 

hata 

t 

değeri 

Ortalama 

Açıklanan  

Varyans 

Bileşik 

Güvenilirlik 

Satış Elemanının  

Etik Davranışı 

 

SED 1 0,680 0,039 15,338  

0,76 

 

0,95 SED 2 0,821 0,035 23,449 

SED 3 0,925 0,031 32,036 

SED 4 0,944 0,030 34,171 

SED 5 0,906 0,026 37,089 

Satış Elemanından  

Duyulan Memn. 

 

SM 1 0,84 0,30 16,68  

0,71 

 

0,92 SM 2 0,89 0,20 18,25 

SM 3 0,83 0,31 16,38 

Satış Elemanına  

Duyulan Güven 

     

SG 1 0,754 0,046 15,580  

0,65 

 

0,89 SG 2 0,764 0,048 15,780 

SG 3 0,900 0,046 17,430 

SG 4 0,823 0,043 17,850 

İşletmeye Duyulan  

Güven 

 

İG 1 0,776 0,044 19,222  

0,61 

 

0,85 İG 2 0,814 0,048 20,994 

İG 3 0,724 0,065 14,636 

İG 4 0,840 0,057 16931 

Tekrar Satın Alma  

Davranışı 

 

TSAD 1 0,792 0,065 14,738  

0,56 

 

0,79 TSAD 2 0,814 0,063 15,954 

TSAD 3 0,645 0,089 11,390 
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Model uyumunu gösteren istatistik değerleri, mode-
lin kabul edilip edilemeyeceğine dair kabul edilebilir 
değerler sunmaktadır. Kabul edilebilir değerler ile 
ölçme modeline ait hesaplanan değerler, “Tablo 3.” de 

sunulmaktadır.  Buna göre ölçme modeline ait tüm 
uyum iyiliği ölçüleri, kabul edilebilir değerlerdedir. 
Dolayısıyla ölçme modelinin, gözlenen veriye uyum 
sağladığı söylenebilir.

Tablo 3. Ölçme Modeli Uyum İyiliği Ölçüleri

*Kaynak: Randall E. Schumacker ve Richard G. Lomax (2004), Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum 
Associates, New Jersey, USA, s. 82.

Uyum İyiliği İstatistikleri Olması Gereken* Hesaplanan Değer 

Düzeltilmiş Ki-Kare χ2
/df <5 1,926 

Uyum İyiliği İndeksi (GFI) ≥0,90 0,945 

Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) ≥0,90 0,922 

Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) ≥0,90 0,960 

Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) ≥0,95 0,980 

Artan Uyum İndeksi (IFI) ≥0,95 0,980 

Tucker Level İndeks (TLI) ≥0,95 0,975 

Tahminin Hata Kareleri Ortalama Kare Kökü (RMSEA) <0,05 0,05 

 

DFA sonucunda tatmin edici sonuçlara ulaşıldıktan 
sonra yapısal eşitlik modeli analizi ile yapısal model 
(araştırma modeli) ve araştırmanın hipotezleri test 
edilmiştir. 

Yapısal modelin uyum iyiliği istatistiklerine bakıldı-
ğında, sonuçlar yapısal modelin kabul edilebilirliğini 
desteklemektedir (χ2 = 358,321; df =213; p=0,000); 
χ2/df = 1,682; GFI=0,912; AGFI=0,920; NFI= 0,957; 
CFI= 0,975; IFI=0,981; TLI=0,993; RMSEA=0,041). 

Örnek büyüklüğünün yeterliliğini gösteren (χ2/df) 
ile tüm uyum iyiliği indeksleri kabul edilebilir sınır-
lar içerisindedir (Schumacker ve Lomax, 2004, s.82).  
Buna göre mevcut veri seti dikkate alındığında, yapı-
sal model ile veri arasında iyi bir uyum olduğu görül-
mektedir.

Araştırma hipotezlerine ilişkin sonuçlar, “Tablo 4.”de 
gösterilmektedir. Sonuçlar, gizli değişkenler arasında 
pozitif ve anlamlı ilişkiler olduğunu doğrulamaktadır. 

Tablo 4. Hipotez Testi Sonuçları

Not: p<,10*  **p<,05   ***p<,01

Hipotez Testi Standardize 

tahmin değeri; 
Γ 

t 

değeri 

Sonuç 

H1: Satış elemanının etik davranışı           satış elemanından duyulan 

memn. 

0,22* 1,68 Kabul 

H2: Satış elemanının etik davranışı               satış elemanına duyulan 

güven 

0,74*** 13,91 Kabul 

H3: Satış elemanının etik davranışı                    işletmeye duyulan güven 0,51*** 10,37 Kabul 

H4: Satış elemanının etik davranışı                   tekrar satın alma 

davranışı 
0,32** 2,38 Kabul 

H5: Satış elemanından duyulan memn.               tekrar satın alma 

davranışı 
0,15 1,06 Red 

H6: Satış elemanına duyulan güven                 tekrar satın alma davranışı 0,36*** 4,69 Kabul 

H7: İşletmeye duyulan güven                            tekrar satın alma 

davranışı 
0,43*** 8,47 Kabul 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Tablo 4’de değişkenlere ait standardize edilmiş reg-
resyon katsayıları ve bu katsayılara ait t-istatistik 
değerleri sunulmaktadır. Analiz sonuçlarına göre 
araştırmanın altı hipotezi, %1, %5 ve %10 istatistiki 
anlamlılık düzeylerinde kabul edilmiştir.  

Araştırmanın H2, H3, H6 ve H7 hipotezleri istatis-
tiki olarak (p<0,01) düzeyinde anlamlı bulunmuş-
tur. Buna göre satış elemanının etik davranışının, 
(Γ1=0,74); (t=13,91) satış elemanına duyulan güven 
üzerinde çok güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Aynı za-
manda etik davranışın, (Γ1=0,51); (t=10,37) işletmeye 
duyulan güven üzerinde de önemli derecede etkili 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla satış elemanının 
etik davranışının, güven unsurunun önemli bir belir-
leyicisi olduğu söylenebilir. Araştırmanın bu sonucu, 
Roman ve Ruiz (2005), Chen ve Mau (2009) çalışma-
larını destekler niteliktedir.

Araştırmada istatistiki olarak (p<0,01) düzeyinde an-
lamlı bulunulan diğer iki hipotez (H6, H7), yine gü-
ven unsuru ile ilgilidir. İşletmeye ve satış elemanına 
duyulan güvenin, tekrar satın alma davranışı üzerin-
de pozitif ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Ayrı-
ca söz konusu iki güven unsuru, -işletmeye duyulan 
güven başta olmak üzere (Γ1=0,43); (t=8,47)- tekrar 
satın alma davranışının en güçlü belirleyicisi duru-
mundadır. 

H4 hipotezi satış elamanının etik davranışının, tekrar 
satın alma davranışı üzerindeki “doğrudan” etkisini 
test etmektedir. Buna göre etik davranışın, tekrar sa-
tın alma davranışı üzerindeki “doğrudan” etki düzeyi 
sıfırdan farklı (Γ1=0,32) ve istatistiki olarak (p<0,05) 
düzeyinde anlamlıdır. Ancak etik davranışın, tekrar 
satın alma davranışı üzerinde doğrudan etkisi olmak-
la beraber söz konusu ilişki, güven unsurunun aracı-
lık ettiği ilişkiden daha düşük düzeydedir. 

Satış elemanından duyulan memnuniyet, satış ele-
manının etik davranışından en az etkilenen (Γ1=0,22; 
t=1,68; p<0,10) boyut olmuştur. Bu sonuç, (Lin, 
2012) çalışmalarını destekler niteliktedir. Buna göre 
satış elemanının etik davranışının, güven boyutu üze-
rinde -memnuniyete göre- çok daha güçlü bir etkisi 
olduğu söylenebilir. 

Benzer şekilde memnuniyet ile ilgili olarak satış ele-
manından duyulan memnuniyetin, tekrar satın alma 
davranışı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etki-
si bulunamamış (Γ1=0,15) (t=1,06), dolayısıyla H5 

hipotezi reddedilmiştir. Buna göre Roman (2003) 
çalışmasında belirtildiği üzere etik satış davranışı, sa-
tış elemanından ve servisten duyulan memnuniyete 
doğrudan öncülük etmekte ancak söz konusu mem-
nuniyetin, davranışsal anlamda daha güçlü sonuçlar 
verebilmesi için işletmeye olan güven, işletmeden du-
yulan memnuniyet gibi faktörlerin aracılığına ihtiyaç 
duyulmaktadır (Roman, 2003: 928).

Araştırmada tekrar satın alma davranışının en güç-
lü belirleyicisinin, işletmeye duyulan güven olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Etik satış davranışı ile şekillenen 
güven ve memnuniyet gibi duyguların, davranışsal 
sonuçlar üzerindeki etkisinin konu alındığı benzer 
nitelikteki çalışmalar da da (Roman ve Ruiz, 2005; 
Hazrati vd., 2012) güven duygusu, davranışsal sonu-
cun en önemli belirleyicisi olmaktadır. 

Sonuç
Araştırmanın sonuçlarına göre güven unsurunun her 
iki boyutu da, satış elemanının etik davranışından 
en fazla etkilenen boyutlardır. Ayrıca her iki boyut 
da, tekrar satın alma davranışının en güçlü belirle-
yicileri durumundadır. Dolayısıyla bu çalışma etik 
davranışın, güven unsuru yaratmaktaki önemini ve 
söz konusu etik davranış ile oluşan güvenin, tekrar 
satın alma davranışı üzerindeki güçlü etkisini ortaya 
çıkarmaktadır. Öyle ki satış elemanının etik davranı-
şı, -işletmeye duyulan güven aracılığıyla- tekrar satın 
alma davranışının en güçlü belirleyicisi olmaktadır. 
Buna göre, satış elemanının davranışlarına yönelik 
etik algıların, işletmeye karşı güçlü bir güven duygusu 
oluşturabileceği ve nihayetinde pozitif anlamda dav-
ranışsal bir sonuç yaratabileceği ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca satış elemanının etik davranışının, tekrar satın 
alma davranışı üzerinde “doğrudan” etkili olması; sa-
tış elemanın etik davranışlarının, işletme için önemi-
ni destekleyen bir diğer bulgudur. 

Satış elemanının davranışlarının, işletmeye duyulan 
güven üzerindeki güçlü etkisi, alıcı-satıcı arasındaki 
iletişimin, işletmeye yansıyabileceğini ve işletme sevi-
yesinde yayılabileceğini göstermektedir. Araştırmanın 
bu bulgusu, Westbrook (1981), Kelly ve Sine (1992), 
Chen ve Mau (2009) çalışmalarını desteklemektedir.  
Ayrıca satış elemanının etik davranışlarının, tekrar 
satın alma davranışı üzerindeki güçlü etkisi, Lagace 
vd. (1991), Roman ve Ruiz (2005), Hansen ve Riggle 
(2009)’ın çalışmalarını da destekler niteliktedir.
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Memnuniyet, etik satış davranışından en az etkilenen 
boyut olmuştur. Diğer bir ifadeyle etik satış davra-
nışının memnuniyet yaratmadaki etki düzeyi, diğer 
boyutlardan (işletmeye duyulan güven, satış elemanı-
na duyulan güven) daha düşüktür. Buradan çıkarılan 
sonuç, bazen memnuniyetin işletme sadakati, bağlılık 
vb. unsurlardan bağımsız olabileceğidir. Söz konusu 
bulgu, (Jayasankaraprasad ve Kumar (2012)’ın çalış-
malarıyla da desteklenmektedir. Benzer şekilde Taher 
(1996)’a göre memnuniyet, tekrar ziyarette bulunmak 
için yeterli olmamaktadır. Bunun nedeni ise özellikle 
riskli satın alımlarda müşterilerin, edindikleri bilgi-
den güç almaları ve daha fazla değer elde edebilmek 
için söz almak istemeleri şeklinde açıklanmaktadır. 
Söz konusu ihtiyaç, memnuniyet duygusundan daha 
önemli olabilmektedir (Lin, 2012, s.35). 

Birçok çalışmada da belirtildiği gibi (Roman, 2003; 
Roman ve Ruiz, 2005; Lin, 2012) finansal sektör, tü-
keticinin satın alımlarda en fazla şüphe duyduğu ve 
satın alma sonrası belirsizlik durumunu en fazla ya-
şadığı sektörlerden birisidir. Dolayısıyla bu sektörde-
ki pazarlamacılar,  satışı gerçekleştirmekte büyük rol 
üstlenen satış elemanına ayrı bir önem atfetmelidir-
ler. Müşterinin satış elemanına yönelik algıları ve bu 
algıların davranışa yansımasına önem vermelidirler. 
Konunun önemi gereğince esasen işletmeler, faali-
yetlerini arttırmak için etik ve sorumlu iletişimlere 
vurgu yapmaya zorlanmaktadırlar. Tüketicilerin etik 
konularında taleplerinin artması ile birlikte bu konu, 
işletmeler için sosyal bir sorumluluk haline gelmiştir. 

Satış elemanının etik davranışlarının, müşteriler tara-
fından işletme seviyesinde değerlendirilmesi ve dav-
ranışsal bir sonuca dönüşmesi, işletmelerin bir takım 
önlemler almasını gerekli kılmaktadır. Çalışanların 
etik olmayan bir biçimde davranmalarını engellemek 
için işletmeler, etik kurallar benimsemeli, kontrol 
sistemleri geliştirmeli ve uygulamalarına sosyal bir 
anlayış eklemelidirler. Böylelikle tutarlı etik kararlar 
alabileceklerdir. Bunun yanında etik ve sosyal olarak 
sorumlu uygulamaları artırabilmek için denetleyi-
cilerin ya da işletme müdürlerinin, öncelikle kendi 
işletmelerinde ve birimlerinde, kendi çalışanlarını 
değerlendirmeleri gerekmektedir. Nitekim hizmet 
sektörü, yapısı gereği standardizasyonun çok önemli 
olduğu bir sektördür.

Bu çalışmada müşterilerin, etik davranışa yöne-
lik algıları ve bunun, tekrar satın alma davranışına 
yansıması konu alınmaktadır. Uusitalo ve Oksanen 

(2004)’e göre tüketicilerin birçoğu, etik meseleleri 
önemli bulmakla birlikte çoğu zaman bu tutumlarını, 
tercih davranışlarına yansıtmamakta, maddi boyutlar 
gibi farklı koşulları da değerlendirebilmektedirler. 
Dolayısıyla gelecekte yapılacak çalışmalarda, fiyat, iş-
letmenin sunduğu maddi olanaklar, işletmenin ünü 
gibi konular, etik davranış ile birlikte değerlendirile-
bilir. Böylelikle etik davranış algısının, diğer konular-
la göreceli önemi de ortaya koyulabilecektir.

Ayrıca gelecekteki çalışmalarda satış elemanının etik 
davranışının, işletme açısından ve müşteri açısından 
birlikte değerlendirilmesi konu alınabilir. Bu türlü bir 
değerlendirme, her iki tarafın da konuya bakışını or-
taya koyabileceği gibi, tarafların beklentilerinin karşı-
lanması anlamında da önemli olabilecektir.
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Özet
Araştırmanın amacı; televizyon reklamlarında al-
gılanan etiksel faktörleri belirlemek ve demografik 
özelliklerine göre katılımcıların etiksel faktörleri algı-
lamalarında farklılık olup olmadığını tespit etmektir. 
Bu amaçla, Nevşehir Hacı Bektaş Veli (HBV) ve Niğ-
de Üniversitelerinde çalışan 460 personele yönelik bir 
araştırma yapılmıştır.  Elde edilen veriler SPSS 22.0 
hazır paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin 
değerlendirilmesinde faktör analizi, manova analizi 
ve bazı tanımlayıcı istatistiklerden faydalanılmıştır. 
Araştırmadan elde edilen başlıca bulgular şu şekilde 
sıralanabilir: Faktör analizine göre reklamda etik algı-
lamalar ile ilgili erkek, kadın ve çocuk manipülasyonu, 
sosyal ve dil, aldatma ve yanıltma ve aşırı tüketim ve 
seçim hakkı faktörleri saptanmıştır. Gelir durumu ve 
çalıştıkları üniversite değişkenlerine göre katılımcıların 
algıladıkları etik faktörler farklılaşmaktadır. Kısaca, 
alt ve üst gelir grupları ve Nevsehir HBV üniversitesi 
çalışanları reklamlara çok daha eleştirel yaklaşmak-
tadırlar. Ayrıca reklam etiğiyle ilgili katılımcıların en 
çok algıladıkları sorun, reklamların çocuklara yönelik 
olumsuz etki oluşturmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Etik, Algı, Televizyon Reklamı, 
Reklam Mesajı

Abstract
The aim of the study is to determine ethical factors 
perceived for the television advertisements and detect 
whether there is a difference among participants in 
terms of perceiving ethical factors. For this purpose, 

this study has been conducted with the participation of 
460 staff working in Niğde and Nevşehir Hacı Bektaş 
Veli University. The data obtained has been evaluated 
with the help of SPSS 22.0. Factor, Manova and some 
descriptive statistics were used while evaluating the 
data. The results obtained from the study can be writ-
ten as follows: According to factor analysis, deceiving 
and misguiding, man, woman and child manipulation, 
social and language, overconsumption, right of choice 
factors were detected with regards to ethical percepti-
on for advertisement. Perceived ethical factors of the 
participants are different according to their income and 
workplace variables. In short, staff working in Nevşehir 
Hacı Bektaş Veli University and the groups having low 
and high level of incomes are more critical of adverti-
sing. The most perceived issue by the participants with 
regards to advertisement ethics is that they have adver-
se effects on children.

Keywords: Ethics, Perception, Television Advertising, 
Ad Message

Giriş
Günümüzde ürün çeşitliliğinin artması, yeni ürün-
lerin ortaya çıkması ve aynı işlevi gören, aynı içeri-
ği ihtiva eden, fiyat olarak birbirine yakın ürünlerin 
varlığı nedeni ile tüketicilerin benzer ürünler arasın-
dan seçim yapması zorlaşmakta, bu seçim aşamasın-
da yönlendirici temel faktörlerden biri kitle iletişim 
araçları vasıtayla da sürekli karşımıza çıkarılan rek-
lamlar olmaktadır. Reklamlar günümüz ekonomileri-
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nin vazgeçilmez bir parçası ve artan rekabet ortamın-
da ayakta kalabilme mücadelesi veren işletmelere,  
daha çok para kazandırmak adına bireyleri devamlı 
yönlendirmek suretiyle “güdümlenmiş ekonomilerin 
güdümlü tüketicileri” ne doğru evrimleştirmektedir. 
Reklamlar, daha çok satış yaptırmak için insanla-
rı daha fazla tüketmeye yönlendirmekle birlikte, bu 
işlevlerini etik kurallar çerçevesinde yapıp yapma-
dıkları, kamuoyunu doğru yönlendirip yönlendir-
medikleri de cevabı aranan bir soru olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Çelik ve Güdekli, 2014:24).  Reklamın 
ikna ve yönlendirme yeteneğinin kötüye kullanılma 
olasılığı nedeniyle, reklamcılıkta etik sorunlar sıklıkla 
gündeme gelmekte ve çeşitli platformlarda konu tar-
tışılmaktadır. Bazı yasalar, düzenlemeler ya da top-
lumsal ve bireysel değerler ile yargılar, reklamcılıkta 
etik sorununa çözüm getirmeye çalışsa da reklamın 
toplum üzerindeki potansiyel etkileri, reklamcılıkta 
etik sorun tartışmasını gündemde tutmaktadır (El-
den ve Ulukök, 2006:2).  

Günümüzde reklam etiği, sosyo-ekonomik alanda 
son zamanlarda sıkça yaşanan problem ve şikayetler 
sonucu, reklam sektörünün en önemli unsurlarından 
biri haline gelmiştir. Çünkü reklamlarda etik konusu, 
insanların inanç, tutum ve güven duyguları ile yakın-
dan ilişkilidir. Bireylerin tutum ve davranışlarını en 
çok etkileyip yönlendirebilme gücünü bünyesinde 
taşıyan teknolojik gelişmelerin en başta gelenlerinden 
birisinin, ses ve görüntülerin dalgalar halinde iletilip-
yayınlanması esasına dayanan televizyon olduğu, kuş-
ku götürmez bir gerçektir. Bir reklam ortamı olarak 
televizyon, standart mesajı geniş kitlelere hızla iletme, 
ses, görüntü ve efekt ile çok canlı ve etkileyici sunuma 
ve bunun yanında tek yönlü iletişime dayanmaktadır. 
Televizyon reklamları, amacından saparsa veya bilinç-
li ve amaca uygun olarak kullanılmazsa, özellikle ço-
cuklar başta olmak üzere, yetişkinler ve toplum üze-
rinde çok ciddi olumsuz etkilere yol açabilmektedir. 
Televizyon reklamları, amaca ve etik değerlere uygun 
kullanıldığında ise başta işletmelerin karlılığı olmak 
üzere, satışların artması, toplumun ve bireylerin bilgi-
lendirilmesinde çeşitli faydalar sağlamaktadır.

Literatürde reklamda etik, hem teorik ve hem de uy-
gulamalı olarak incelenen bir konudur. Teoride özel-
likle, reklamda etik ve etik boyutlar ve bu yapının sos-
yal-psikolojik, sektörel ve iletişim etkileri, denetim 
ve mevzuat konuları incelenmiştir (Aktuğlu, 2006; 
Karpat, 2006; Çelik, 2012;  Çelik ve Güdekli, 2014; 
Muhcina and Popovici, 2008; Yaman,  2009). Hassas 

gruplar özellikle reklamda çocuk ve kadınların kulla-
nımı (Elden ve Ulukök, 2006; Hız ve Karaosmanoğlu, 
2010; Karaca ve diğerleri 2007) konularında, teorik ve 
uygulamalı çalışmalara rastlamak mümkündür. Ay-
rıca,  literatürde algılanan reklam etiği faktörlerinin 
saptanmasına yönelik araştırmalar mevcuttur (Baran 
ve Erzin, 2010).  Ancak,  bir pazarlama iletişim aracı 
olarak televizyon reklamları çoğunlukla hedef kitle 
seçiciliği düşük olan kitlesel iletişim ortamı sunmak-
tadır. Reklamın iletişim ve satışlara etkisini arttırmak 
için algılanan etiksel boyutları saptamak ve düzelti-
ci tedbirler almak kadar, hedef kitlelere karşı duyarlı 
çalışmaların yapılması gerekir. Bu kapsamda özellikle 
farklı demografik özelliklere sahip kişilerin algıla-
dıkları etiksel boyutları saptamak ve bu yapıya uy-
gun reklam mesajı oluşturmak önemli olacaktır. Bu 
bağlamda araştırmada, “(1) televizyon reklamlarında 
algılanan etiksel faktörler nelerdir? ve (2) Demografik 
özelliklere göre izleyicilerin televizyon reklamlarında 
algıladıkları etiksel boyutlar farklılık taşımakta mı-
dır?” sorularının cevabı aranmaktadır.

Reklam Etiği Olgusu
Oldukça kapsamlı ve geniş bir konu olan reklam eti-
ği, ürün satıcıları ile alıcıları arasında yer alan iletişim 
yollarını yöneten iyi tanımlanmış bir dizi norm ve il-
keler bütünü anlamına gelmektedir (http://www.ma-
nagementstudyguide.com). Başka bir tanıma göre rek-
lam etiği; oluşturulan reklam ürünlerinin toplumun 
genel ahlâk kurallarına, kişilik haklarına, haksız reka-
betin önlenmesine ve tüketici haklarının korunması 
ilkelerine uygun olacak şekilde üretilmesine yönelik, 
reklam sektörünün aktörleri ve genel toplum bazında 
yapılan değerlendirmeler, sorgulamalar olarak tanım-
lanabilir. Bu ilkeler çeşitli kurumlarca belli kanun ve 
yönetmeliklerde şekillenebileceği gibi aynı zamanda 
reklam dünyasının tarafları olan reklam ajansı, reklam 
veren ve reklam mecrasının kendi inisiyatifine, ken-
di vicdanına, kısaca kendi içinde oluşturacağı meslek 
prensiplerine de bağlıdır (Elden ve Ulukök, 2006, 3). 
Bu noktada akla gelen bir etik tartışma ise mevzuata 
uygunluk ve etiğe uygunluk arasındaki ilişkidir. Bir 
reklamın mevzuata uygun olması, etiğe de uygun ol-
duğu anlamına gelmemektedir (Akşin, 2011: 42-43).

Etik bir reklam, sahte, yalan, yanıltıcı, aldatıcı veya 
yanlış iddialarda bulunmadan, sosyal sorumluluk 
bilincinde, tüketiciyi bilgilendirici ve bilinçlendirici, 
global ahlak ve terbiye sınırları içerisinde gerçekleş-
tirilmelidir. Tüketicilerle iletişim süreci bakımından 
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reklam ve reklam etiği; etik norm, ilke ve kurallar çer-
çevesinde, hedef aldığı tüketici kitlesi üzerinde belirli 
bir etki yaratmak ve bu kitlenin düşünme alışkanlık-
larını etkilemek yoluyla satın almaya yönlendirmek 
ve işletmenin karlılığını arttırmak amacını taşımak-
tadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, reklamın ileti-
şim amacının tarafsız olmadığı, reklam veren (üretici 
kurum) tarafından bilinçli olarak biçimlendirildiğini 
söylemek mümkündür. Yine reklamın iletişim amacı 
içerisinde hedef tüketici üzerindeki etkisi sırasıyla; 
bireyin düşünceleri, hissettikleri, inançları, tutumları 
ve açık davranışlarındaki değişimler olarak belirtile-
bilir. Dolayısıyla reklam mesajında tüketicilere açık-
layıcı-aydınlatıcı bilgi verilmesi, ürünün kullanımı-
nın aktarılması aşamasında, özellikle de tüketicinin 
ikna edilmesi sürecinde etik kaygıların yoğunlaşması 
gerektiği görülmektedir. Reklamın ikna süreci ve etik 
kaygılara ilişkin bir değerlendirmede; etik kaygının 
başlangıcının, ahlaki (bilgilendirme) ve ahlaki değil 
(İkna etme ve süsleme) sürecinden geçerek, yasal 
olup olmama (aldatma, kandırma, yanıltma) ile son 
bulduğu söylenebilir (Karpat, 2004:100).

Günümüzde ulusal ve küresel anlamda reklamlarda 
etiksel hareket etmek konusunda belirli bir standar-
dın olmaması, reklam etiğinin sınırlarının belirlene-
rek net bir fikir birliğine varılamaması ve reklamın 
etiksel olması yerine popüler olmasının tercih edil-
mesi, en büyük reklam etiği sorunları arasında yer 
almaktadır. Reklam etiği üzerinde çeşitli tartışma-
ların bulunmasının ve bu konuda net fikir birliğine 
varılamamasının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. 
Bunlar; reklamı, istenmeyen bir etkinlik olarak gören 
anlayış, bazı yönlerini yanlış gören, bazı etkinlikleri 
kabul edilebilir gören bakış açısı (Odabaşı ve Oyman, 
2002: 432) olarak belirtilebilir. Bu kapsamda, özellik-
le reklama karşıt görüşte bulunanlar reklamı tama-
men hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumsuz 
güç olarak görmektedirler. Bu kişiler reklamın ihtiyaç 
duymadığı ürünlere karşı talebin uyandırılması için 
toplumun daha az eğitimli kitlelerini istismar ettiğine 
inanmakta, daha yüksek tüketici fiyatları ve kültürel 
değerlerdeki yozlaşmanın artışına neden olduğunu 
savunmaktadırlar. Bununla birlikte reklam etiğine 
ilişkin iddialar ve savunmalar değerlendirilirken, rek-
lamın etiksel olarak nasıl olduğuna ilişkin içerik araş-
tırmaları da önem kazanmaktadır. Dolayısıyla reklam 
etiğinde öncelikle dikkat edilmesi gereken temel hu-
suslar arasında tüketiciye aktarılan mesajların içeriği 
ve kurgulanışı yer almaktadır (Aktuğlu, 2006: 8-9). 

Reklam etiği konusunda, var olan etik boşluklarla 
ilgili çeşitli yazarların eleştirileri şöyle sıralanabilir 
(Torlak, 2007; Muhcina ve Popovici, 2008; Aytekin 
2010; Ural, 2003; Cohan, 2001; Sayımer ve Yayınoğlu, 
2007): 

•	 Manipülasyon; reklam, bireylerin iradelerini et-
kilemekte ve özgür seçim yapmayı zora sokmak-
tadır.

•	 Aldatma; ne olduğu tam anlaşılamayan ifadeler 
kullanıldığında, tam bilgilendirme yapılmadığın-
da, noksanlıklar gösterilmediğinde vb. durumlar-
da oluşmaktadır. Reklam, tüketicilerin bilgi ek-
sikliğini veya deneyimsizliğini sömürmemelidir. 
Özellikle teknik test sonuçlarını içeren reklamlar-
da, sonuçlar yasal olarak kanıtlanmış olmalıdır. 

•	 Çocukların manipülasyonu; çocukların davra-
nışlarını olumsuz etkilemektedir. Çocuklar rek-
lamlara karşı oldukça savunmasız durumdadır. 

•	  Şiddet kullanımı, cinsel içerikli sahneler, insan 
doğası ile ilgili olmayan aşırı alaycı ifadeler kul-
lanmak. 

•	 Aşırı dozda cinsel içerik; her çeşit ürünlerin pa-
zarlanmasında oldukça etkili olan cinsel tahrik 
ve çağrışımların kullanılmaktadır. Kadın ve er-
kek figürün tahrik edici şekilde kullanımı eleş-
tirilmekte ve reklamcılar üzerinde bir baskı un-
suru olarak görülmektedir. Nitekim kadın figürü 
açısından Uslusoy (2007), reklamlarda kadınla-
rın zayıf, yardıma muhtaç, basit birer seks objesi 
veya “nesne” olarak tasvir edilmesini eleştirerek, 
güzelliği ulaşılmayan bir ideal olarak değil, doğal 
ve ulaşılabilir olarak gören ve o şekilde tepki ve-
ren doğal kadın imgelerinin kullanılması gerek-
tiğini önermektedir.

•	 Suni ihtiyaçları harekete geçirmek; ürünleri kulla-
nan tüketicilere, ürünlerin ihtiyaçları karşılayama-
dığını vurgulayan reklamlar veya bu ürünlere ihti-
yaçları olmadığı için satın almayı durdurmalarını 
vurgulayan ya da ileride ihtiyaç olabileceğine inan-
dırarak yeni ürün satın almaları gerektiğini vur-
gulayan reklamlar bu kapsamda yer almaktadır.  
Diğer yandan aynı tip ürünlerin bazı farklılıklarına 
yönelik suni talep oluşturulabilmektedir. Başka bir 
anlatımla televizyon reklamları aşırı tüketime yol 
açmakta ve tüketim toplumunu tetiklemektedir.
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•	 Karşılaştırmalı reklamlar, reklam etiğinin en tar-
tışmalı konularından biridir. Söz konusu reklam-
ların yanlış ve yanıltıcı bilgiler içermesi ve haksız 
rekabete yol açması önemli bir sorundur.

•	 Reklamlar, hem mesajın içeriği ile hem de mesajın 
tüketiciye sunuluş biçimiyle manipüle edilebilmek-
tedir. Reklam dili, gramerin dışına çıkan, bağlaçları 
kullanmayan, altyazılı kelime veya kelime oyun-
larıyla farklı anlamlar taşıyabilen ve bireylerin ak-
lında belirli işaretler oluşturan bir yapıya sahiptir. 
Reklamlarda konuşma dışı dil kullanımı (jestler, 
mimikler, yüz ifadeleri, beden dili vb.) ve kullanılan 
sesler,  aktarılmak istenen asıl mesaja, hedef grubu 
daha fazla yoğunlaştırmaktadır (Muhcina ve Popo-
vici, 2008). Böylece reklam sosyal-kültürel anlamda 
olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

•	 Bilinçaltı, gizli ve tanıklı reklamlar da etik an-
lamda tartışma konusu olmaktadır. (Aktuğlu, 
2006).

Televizyon Reklamlarına Yönelik
Nevşehir Hacı Bektaş Veli (HBV) ve 
Niğde Üniversitesi Çalışanlarının 
Etiksel Algı Farklılıkları

Amaç, Model ve Hipotezler
Şekil 1’de görülen araştırma modeli (tanımlayıcı) 
kapsamında araştırmanın amacı, televizyon reklam 
mesajlarında algılanan etiksel faktörleri belirlemek 
ve demografik özelliklerine göre katılımcıların bu 
faktörleri algılamalarında farklılık olup olmadığını 
tespit etmektir. Bu doğrultuda geliştirilen araştırma 
hipotezleri şunlardır:

H1: Cinsiyetlerine göre katılımcıların, televizyon 
reklamlarına yönelik etiksel algıları anlamlı 
bir farklılık taşımaktadır.

H2: Yaş gruplarına göre katılımcıların televizyon 
reklamlarına yönelik etiksel algıları anlamlı 
bir farklılık taşımaktadır.

H3: Katılımcıların medeni durumlarına göre, te-
levizyon reklamlarına yönelik etiksel algıları 
anlamlı bir farklılık taşımaktadır.

H4: Eğitim durumlarına göre katılımcıların tele-
vizyon reklamlarına yönelik etiksel algıları 
anlamlı bir farklılık taşımaktadır.

H5: Katılımcıların kadro durumlarına göre, tele-
vizyon reklamlarına yönelik etiksel algıları 
anlamlı bir farklılık taşımaktadır.

H6: Aylık gelir durumlarına göre katılımcıların 
televizyon reklamlarına yönelik etiksel algı-
ları anlamlı bir farklılık taşımaktadır.

H7: Görev yaptıkları üniversiteye göre katılımcı-
ların televizyon reklamlarına yönelik etiksel 
algıları anlamlı bir farklılık taşımaktadır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada ana kütleyi Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
(HBV) ve Niğde üniversitesi çalışanları oluşturmak-
tadır. Söz konusu üniversitelerin personel daire baş-
kanlıklarından alınan bilgilere göre, her iki üniversi-
tede 2014 yılı Aralık ayı sonu itibariyle toplam 1373 
akademik, 786 idari personel görev yapmaktadır. 
Toplam personel sayısı 2159’dur. 50 kişilik küçük bir  

 

 

 Demografik Özellikler 

  Cinsiyet 
  Yaş 
  Medeni Durum 
  Eğitim Durumu  
  Aylık Gelir 
  Kadro Durumu 
 Üniversite  

Televizyon Reklamlarında Etik Algı Faktörleri 

  Kadın, erkek ve çocukların manipülasyonu 
  Sosyal ve dil 
  Aldatma-yanıltma 
 Aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutu 

Şekil 1. Araştırma Modeli
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grup üzerinde yapılan ön araştırma sonucunda elde 
edilen bilgiler kullanılarak örneklem hacmi saptan-

mıştır. Ortalamaya dayalı örneklem hacmi, aşağıdaki 
formülle belirlenmiştir (Gegez, 2010: 231):

n: Z
2
.S

2
/E

2
: 2,58

2
.08

2
/0,10

2
 : 426 minumum örnek hacmi 

 

S = 0,8 (örneklemin standart sapması); E:  Kabul edi-
len örneklem hatası  (0,10); ; Z = 2,58

Minimum örnek hacmi 426 olarak hesaplanmakla 
birlikte, örneklem hacmi 460 olarak saptanmıştır. 

Örneklem yöntemi olarak, basit tesadüfi örnekleme 
yönteminden yararlanılmış ve anket yüz yüze görüş-
me yoluyla uygulanmıştır. Bu kapsamda örneklemin 
dağılımı tablo 1’de gösterilmektedir.

Tablo 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri
Yaş f % Gelir f % 

25-35 240 52,2 1.500-2.000 68 14,8 

36-44 152 33 2.001-3.000 154 33,5 

45-54 68 14,8 3.001-5.000 223 48,5 

Cinsiyet f % 5.001 ve üzeri 15 3,2 

Erkek 269 58,5 Eğitim f % 
Kadın 191 41,5 Lise 26 5,7 

Medeni Durum f % Önlisans 59 12,8 

Bekar 149 32,4 Lisans 120 26,1 

Evli 311 67,6 Lisansüstü 255 55,4 

Kadro f % Üniversite f % 
Öğretim Elemanı 286 62,2 Niğde Üniversitesi 250 53 

Memur 174 37,8 HBV Üniversitesi 210 47 

Toplam 460 100 

 

Literatür taraması (Baran ve Erzin, 2010; Karaca, 
Pekyaman ve Güney, 2007; Aytekin, 2009; Muhcina 
ve Popovici, 2008) ve yazarların düşünceleri doğ-
rultusunda hazırlanan anket formu, örnek bir grup 
üzerinde ön test işleminden geçirilmiştir. Bu süreç-
te deneklerin eleştirileri, sözlü olarak alınarak, gelen 
eleştiri ve öneriler doğrultusunda anket formu, şekil 
ve içerik yönünden yeniden düzenlenerek son haline 
dönüştürülmüştür. Anket üç bölümden oluşmakta-
dır. Birinci bölümde, tüketicilerin, televizyon reklam-
larına yönelik etik algılarıyla ilgili 5’li Likert ölçeğine 
dayalı (1:kesinlikle katılmıyorum, 2:katılmıyorum, 
3:fikrim yok, 4:katılıyorum, 5:kesinlikle katılıyorum) 
23 ifade yer almaktadır. İkinci ve üçüncü bölümler-
de ise, etik ve tüketicilerin demografik özellikleri ile 
ilgili seçenekli sorular yer almaktadır. Söz konusu an-
ket, 1-20 Ocak 2015 tarihleri arasında uygulanmıştır. 
Veriler SPSS for Windows 22.00 istatistik hazır paket 

programında değerlendirilmiştir. Televizyon reklam-
larının etiksel boyutlarını (faktörler) belirlemek için 
faktör analizi ve demografik özelliklerine göre katı-
lımcıların reklamlara yönelik etik algı farklılıklarını 
saptamak amacıyla MANOVA (çok değişkenli var-
yans analizi) testi kullanılmıştır. Demografik özel-
likler ve etik ile ilgi seçenekli sorularda tanımlayıcı 
istatistiklerden yararlanılmıştır.

Bulgular
Tanımlayıcı İstatistikler
Katılımcıların televizyon reklamlarını etik bulma-
bulmama oranları ve reklamda etiksel sorunlar ile 
ilgili düşünceleri saptanmıştır. Tablo 2’de yer alan 
bilgilere göre, katılımcıların 249 (%54)’u mevcut 
reklam mesajlarının etik olmadığı ve etik sorunlar 
(aldatma, yanıltma, çocuk istismarı vb.) içerdiğini 
ifade etmektedirler.



258

Televizyon Reklamlarına Yönelik Tüketicilerin Etiksel Algı Farklılıkları: İki Üniversite Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

Tablo 3’te ise, reklam mesajlarında algılanan etik so-
runlar ile ilgili ortalamalara yer verilmiş olup, reklam 
etiği ile ilgili katılımcıların algıladıkları en önemli 
sorunlar şu şekilde sıralanmaktadır: reklamların ço-
cuk beslenmesindeki olumsuz etkisi (3,97), cinsellik-
le ilişkisi olmayan ürünlerde kadın ve erkeğin cinsel 
obje olarak kullanılması (3,89), çocuklarda aşırı tü-
ketim isteği yaratması (3,82), ünlü kişilerce verilen 
mesaja güven duymama (3,78), çocuk psikolojisini 
olumsuz etkilemesi (3,74) ve tüketicilere eksik ve 
yanıltıcı bilgiler verilmesi (3,63). Kısaca katılımcıla-
rın hassas oldukları en önemli etik sorunlar çocuk-

ları olumsuz etkilemesi, cinselliğin yanlış kullanımı, 
reklamda verilen yanlış ve yanıltıcı bilgilerdir. Dikkat 
çeken önemli bir konu ise, reklamın aşırı tüketime yol 
açması ve seçim hakkını sınırlaması ile ilgili düşünce-
lerde katılımcıların kararsız olduklarıdır.

Televizyon Reklamlarında Etiksel Boyutlar ve 
Faktör Analizi Sonuçları
Tüketicilerin televizyon reklamlarına ilişkin etiksel 
algılamaları ile ilgili 23 değişkene faktör analizi uygu-
lanmıştır. Analizde faktör yükleri düşük olan 5 değiş-
ken çıkarılmış ve kalan 18 değişkene yeniden faktör 

Tablo 2. Katılımcıların Televizyon Reklamı Mesajlarını Etik Bulma ve Bulmama 
Oranları
Reklam Mesajlarında Etik Sorunlar Bulma f % 

Evet 249 54 

Kısmen 156  34 

Hayır 55 12 

Toplam 460 100 

 

Tablo 3. Katılımcıların Televizyon Reklamlarında Algıladıkları Etiksel Sorunlar ile İlgili Düşüncelerinin Dağılımı

 

İfadeler Art.ort. Std.Sp. 

Reklamlar aşırı tüketime yol açmaktadır. 3,391 1,299 
Yoğun reklam kampanyaları ile reklamı yapılan ürünlere yönelik tercih yaratılmakta ve 
böylece serbest karar verme ve seçme hakkımız engellenmektedir. 

3,265 1,200 

Ürünler birbirlerinden farklı olmamakla birlikte suni farklılıklar vurgulanarak ihtiyaç 
duyulmayan ürünlerin satın alınmasına sebep olmaktadır. 

3,493 1,198 

Reklamlarda kullanılan üniversite veya araştırma laboratuvar sonuçlarını güvenilir 
bulmuyorum. 3,532 1,177 

Reklamlarda, ürünü kullandığını belirten ünlü kişilerin gösterilmesini ve fikirlerini 
açıklamalarını inandırıcılıktan uzak buluyorum. 

3,787 1,230 

Tüketicilere yanlış, eksik ya da yanıltıcı bilgiler verilmektedir. 3,632 1,109 

Mesajda tüketicilerin anlamını bilmediği teknik terimlere yer vererek tüketicilerin 
tercihlerini olumsuz yönde etkilemeye çalışmaktadırlar. 

3,463 1,151 

Çocukların çocuğa has özelliklerini içeren roller haricinde reklamlarda kullanılması çocuk 
psikolojisini olumsuz etkilemektedir. 

3.743 1,220 

Reklamlarda yer alan bazı mesajlar çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde olumsuz 
etki yaratmaktadır (sağlıksız beslenme). 

3,971 1,258 

Çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında promosyon olarak çizgi film kahramanları, 
oyuncak ve maskot gibi hediyelerin söylenmesi çocuklar üzerinde aşırı tüketim isteği 
yaratmaktadır. 

3,821 1,347 

Reklamlarda çocuklarla ilgisi olmayan ürünlerde (otomobil, tatil, cep telefonu bilgisayar 
gibi) çocukların hedeflenmesi, çocuk-ebeveyn ilişkisine zarar vermektedir. 

3,584 1,241 

Cinsellik ile ilgisi olmayan ürünlerin reklamında, kadın veya erkeğin cinsel obje olarak 
kullanılması, yanlış bir yaklaşımdır. 

3,893 1,247 

Bazı TV reklamlarında inanç, örf ve adetlere ters düşen davranış tarzları yer almaktadır. 3,593 1,230 
Bazı TV reklamlarında, farklı anlamlara gelebilecek söz, ifade veya beden dili 
kullanılmaktadır. 

3.521 1,185 

Reklamda ayıp, kaba, taciz içeren, küfür niteliği taşıyan tahrik edici sözler yer almaktadır. 3,141 1,217 
Bazı TV reklamlarında, çevre (doğa, bitki ve hayvanlar)  duyarlılığına ters görüntüler yer 
almaktadır. 

3,350 1,196 

Mizah içerikli reklamlarda izleyicinin algılama ve anlama kapasitesini hafife almaktadır.  3,197 1,235 

Reklamlarda kullanılan dil, Türkçenin bozulmasına ve anlaşılmaz hale gelmesine yol 
açmaktadır. 

3,406 1,342 
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analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonucu (Principal 
Component) tablo 4’te yer almaktadır. Analizde öz de-
ğerleri 1’den büyük dört faktör belirlenmiştir. Bu fak-
törler, toplam varyansın % 61,692’sini açıklamaktadır. 
Bu oranın % 60›ın üzerinde olması öngörülmektedir 
(Bryman ve Cramer 1997: 283). KMO (Kaiser-Me-
yer- Olkin Measure of Sampling Adequacy- küresel-
lik) istatistiği 0 ile 1 arasında değer alır. Hesaplanan 
KMO istatistiğinin 1’e yakın bir sayı çıkması durumu 
ise, korelâsyonların yayılımının kesin ve güvenilir 
faktörler çıkarılması için yeterli olduğunu göstermek-
tedir. KMO istatistiğinin 0,50 ve yukarısında olması 
durumunda örnek sayısının faktör analizi için yeterli 
olduğu söylenebilmektedir (Field, 2009, 647). KMO 
testi sonucu 0,930’dur ve bu sonuca göre ölçümün 
geçerli olduğu söylenebilir. Barlett testi sonuçları (x²: 
3477,514 , p: 0,000), faktör analizinin anlamlı oldu-
ğunu göstermektedir. Her bir faktöre ait güvenirlik 
katsayıları (Cronbach Alpha) saptanmış ve tablo 4’te 
gösterilmiştir. Literatüre göre alfa değerinin 0,70 ve 
üzerinde olması yeterli görülmektedir (Altunışık, ve 
diğerleri, 2010: 124; Hair vd., 2006). Dolayısıyla bu ça-
lışmada dört faktörün de güvenilir olduğu söylenebilir.

İçerdiği değişkenlerden (ifadelerden) dolayı “erkek, 
kadın ve çocukların manipülasyonu boyutu” olarak 
adlandırılan birinci faktör, diğer faktörler içerisinde 
en yüksek varyansa sahiptir. Bu faktör şu bileşenler-
den oluşmaktadır: 1: reklamlarda yer alan bazı me-
sajlar, çocukların beslenme alışkanlıkları üzerinde 
olumsuz etki yaratmaktadır  (sağlıksız beslenme), 2: 
çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında çizgi film 
kahramanları, oyuncak ve maskot gibi hediyelerin 
promosyon olarak verileceğinin söylenmesi, çocuklar 
üzerinde aşırı tüketim isteği yaratmaktadır, 3: cin-
sellik ile ilgisi olmayan ürünlerin reklamında,  kadın 
veya erkeğin cinsel obje olarak kullanılması yanlış 
bir yaklaşımdır, 4: çocukların çocuğa has özellikle-
rini içeren roller haricinde reklamlarda kullanılması, 
çocuk psikolojisini olumsuz etkilemektedir, 5: çocuk-
larla ilgisi olmayan ürünlerin reklamlarında (oto-
mobil, tatil, cep telefonu bilgisayar gibi) çocukların 
kullanılması, çocuk-ebeveyn ilişkisine zarar vermek-
tedir. Birinci faktör toplam varyansın %39,742’sini 
açıklamaktadır.

İkinci faktör, içerdiği değişkenler bakımından “sos-
yal ve dil boyutu” olarak adlandırılmıştır. Söz konusu 
faktör, sırasıyla şu bileşenlerden oluşmaktadır: “mi-
zah içerikli reklamlarda, izleyicinin algılama ve an-
lama kapasitesi hafife alınmaktadır”, “reklamda ayıp, 

kaba, taciz içeren, küfür niteliği taşıyan, tahrik edici 
sözler yer almaktadır”, “bazı televizyon reklamla-
rında, çevre (doğa, bitki ve hayvanlar) duyarlılığına 
uymayan görüntüler yer almaktadır”, “bazı televiz-
yon reklamlarında, farklı anlamlara gelebilecek söz, 
ifade veya beden dili kullanılmaktadır”, “reklamlarda 
kullanılan dil, Türkçenin bozulmasına ve anlaşılmaz 
hale gelmesine neden olmaktadır”, “televizyon rek-
lamlarında; inanç, örf ve adetlere ters düşen davra-
nışlar yer almaktadır”.  İkinci faktör toplam varyansın 
%9,493’ünü açıklamaktadır.

Üçüncü faktör, içerdiği değişkenler bakımından “al-
datma ve yanıltma boyutu” olarak adlandırılmıştır. 
Bu faktör sırasıyla şu bileşenleri içermektedir: “rek-
lamlarda kullanılan üniversite veya araştırma labora-
tuvar sonuçlarını güvenilir bulmuyorum”, “reklam-
larda çoğunlukla tüketicilere yanlış, eksik ve yanıltıcı 
bilgi verilmektedir”, “reklamlarda, ürünü kullandığı-
nı belirten ünlü kişilerin gösterilmesini ve fikirleri-
ni açıklamalarını, inandırıcılıktan uzak buluyorum”, 
“reklam verenler, mesajda tüketicilerin anlamını 
bilmediği teknik terimlere yer vererek tüketicilerin 
kendi ürünlerine yönelik tercih yapmalarını sağla-
maya çalışmaktadırlar”.  Bu faktör toplam varyansın 
%6,385’ini açıklamaktadır.

Dördüncü faktör, içerdiği değişkenler bakımından 
“aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutu” olarak adlandı-
rılmıştır. Bu faktör, 1: yoğun reklam kampanyaları ile 
reklamı yapılan ürünlere yönelik tercihler, aşırı dü-
zeyde yönlendirilmekte ve böylece serbest karar ver-
me ve seçme hakkımız engellenmektedir, 2: reklamlar 
aşırı tüketime yol açmaktadır, 3: ürünler birbirlerin-
den belirgin farklılıklar göstermemekle birlikte, suni 
farklılıklar vurgulanarak, ihtiyaç duyulmayan ürün-
lerin satın alınmasına sebep olmaktadır düşünceleri-
ni kapsamaktadır. Dördüncü faktör, toplam varyan-
sın %6,072’sini açıklamaktadır.

Demografik Özelliklerine Göre Katılımcıların 
Televizyon Reklamlarına Yönelik Etiksel 
Algı Farklılıkları
Katılımcıların demografik özelliklerine göre televiz-
yon reklamlarını algılamalarında etiksel farklılıkları 
belirlemek amacıyla MANOVA analizi yapılmıştır. 
Katılımcıların televizyon reklamlarında etiksel algı 
farklılıklarının aylık gelir (Hotelling’s Trace:0,075, 
F:2,819, p:0,001<0,005) ve mensup olunan üniversi-
teden kaynaklandığı saptanmıştır (Hotelling›s Trace 
Değeri: 0,081, F: 9,267,  p: 0,000<0,05). Başka bir an-
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latımla H6 ve H7 hipotezleri kabul edilmiştir. Diğer 
demografik özelliklere dayalı hipotezlerde katılımcı-
ların düşünceleri, anlamlı bir farklılık taşımamakta-
dır (p>0,05).

Aylık Gelir Durumlarına Göre Katılımcıların 
Televizyon Reklamlarına Yönelik Etiksel Algı 
Farklılıkları
Katılımcıların aylık gelir durumlarına göre televizyon 
reklamlarına yönelik etiksel algılamaları, anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Tablo 5’te yer alan veriler in-
celendiğinde, katılımcıların aylık gelirlerine göre tele-
vizyon reklamlarındaki etiksel algıları, “kadın, erkek 

ve çocukların manipülasyonu boyutu” (F:6,549 ve 
p:0,000<0,05), “aldatma-yanıltma boyutu” (F:3,003, 
p:0,030<0,05) ve “aşırı tüketim ve seçim hakkı bo-
yutu” (F:2,641, p:0,049<0,05) faktörlerinde farklıdır. 
Yapılan Schfee analizi sonuçlarına göre, farklılığın 
2.001-3.000TL gelir grubuna dahil katılımcılar ile, 
3.001-5.000TL arası gelir grubuna dahil katılımcıla-
rın düşüncelerinin ortalamaları arasındaki mesafe-
den kaynaklandığı belirlenmiştir. Yani 2.001-3.000TL 
gelir grubunda yer alan tüketiciler, diğer gelir grup-
larına göre reklamın “erkek, kadın ve çocuk manipü-
lasyonu” boyutuna katılma düzeyleri daha düşüktür.

Tablo 4. Reklam Mesajlarında Algılanan Etiksel Faktörler
Algısal Faktörler* Cronbach's 

Alpha 
Özdeğer Varyans 

Yüzdesi 
Faktör 
Yükleri 

Faktör 1: Erkek, Kadın ve Çocukların Manipülasyonu Boyutu ,868 7,154 39,742  
Reklamlarda yer alan bazı mesajlar, çocukların beslenme 

alışkanlıkları üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır  (sağlıksız 
beslenme). 

   ,756 

Çocuklara yönelik ürünlerin reklamlarında çizgi film kahramanları, 
oyuncak ve maskot gibi hediyelerin promosyon olarak 

verileceğinin söylenmesi, çocuklar üzerinde aşırı tüketim isteği 
yaratmaktadır. 

   ,745 

Cinsellik ile ilgisi olmayan ürünlerin reklamında,  kadın veya 
erkeğin cinsel obje olarak kullanılması, yanlış bir yaklaşımdır. 

   ,730 

Çocukların çocuğa has özelliklerini içeren roller haricinde 
reklamlarda kullanılması, çocuk psikolojisini olumsuz 

etkilemektedir. 

   ,691 

Çocuklarla ilgisi olmayan ürünlerin reklamlarında (otomobil, tatil, 
cep telefonu bilgisayar gibi) çocukların kullanılması, çocuk-
ebeveyn ilişkisine zarar vermektedir. 

   ,670 

Faktör 2: Sosyal ve Dil Boyutu ,832 1,709 9,493  

Mizah içerikli reklamlarda, izleyicinin algılama ve anlama 
kapasitesi hafife alınmaktadır 

   
,743 

Reklamda ayıp, kaba, taciz içeren, küfür niteliği taşıyan, tahrik 

edici sözler yer almaktadır 

   
,740 

Bazı televizyon reklamlarında, çevre (doğa, bitki ve hayvanlar)  

duyarlılığına uymayan görüntüler yer almaktadır. 

   
,701 

Bazı televizyon reklamlarında, farklı anlamlara gelebilecek söz, 
ifade veya beden dili kullanılmaktadır. 

   
,649 

Reklamlarda kullanılan dil, Türkçenin bozulmasına ve anlaşılmaz 
hale gelmesine neden olmaktadır. 

   
,616 

Bazı televizyon reklamlarında; inanç, örf ve adetlere ters düşen 
davranışlar yer almaktadır 

   
,585 

Faktör 3: Aldatma ve Yanıltma Boyutu ,710 1,149 6,385  

Reklamlarda kullanılan üniversite veya araştırma laboratuvar 
sonuçlarını, güvenilir bulmuyorum. 

   
,775 

Reklamlarda çoğunlukla tüketicilere yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi 

verilmektedir 

   
,709 

Reklamlarda, ürünü kullandığını belirten ünlü kişilerin 

gösterilmesini ve fikirlerini açıklamalarını, inandırıcılıktan uzak 
buluyorum. 

   

,686 

 Mesajlarda tüketicilerin anlamını bilmediği teknik terimlere 
kullanılarak talep şekillendirilmektedir.  

   
,477 

Faktör 4: Aşırı Tüketim ve Seçim Hakkı Boyutu ,769 1,093 6,072  

Yoğun reklam kampanyaları ile serbest karar verme ve seçme 
hakkımız engellenmektedir 

   
,812 

Reklamlar aşırı tüketime yol açmaktadır.    ,770 

Suni farklılıklar vurgulanarak, ihtiyaç duyulmayan ürünlerin satın 
alınmasına sebep olunmaktadır. 

   
,591 

KMO (Kaiser-Meyer - Olkin): 0,930   Barlett testi: 3477    df: 153                        p: 0,000 < 0,05 
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Aritmetik ortalamalar incelendiğinde, “erkek, kadın 
ve çocuk maniplasyonu” düşüncesine dört gelir gru-
buna dahil katılımcıların tamamı katılmakla birlikte 
2.001-3.000TL gelir grubuna (orta gelir) dahil katı-
lımcılar diğer gruplara göre daha az katılmaktadırlar 
(3,530). Televizyon reklamlarında etiğin aldatma-
yanıltma boyutuna bakıldığında 2.001-3.000TL ve 
5.001TL + gelir gruplarına dahil katılımcıların bu 
konuda kararsız oldukları (3,456-3,383) ve 1.500-
2.000TL ve 3.001-5.000TL gelir grubuna dahil katı-
lımcıların reklamın “aldatıcı-yanıltıcı olduğu” dü-
şüncelerine katıldıkları (3,665-3,702) saptanmıştır. 
Aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutuna bakıldığında, 
2.001-3.000TL (3,221) ve 3.001-5.000TL (3,441) gelir 
gruplarına (orta gelir) dahil katılımcıların bu konu-
larda kararsız oldukları ve 5.000TL’den fazla (3,822) 
ve 1.500-2.000TL (3,466) gelir gruplarına dahil katı-
lımcıların ise katıldıkları belirlenmiştir.

Görev Yaptıkları Üniversiteye Göre Katılımcıların 
Televizyon Reklamlarına Yönelik Etiksel Algı Farklılıkları
Tablo 6’da yer alan verilere göre, görev yaptıkları üni-
versite itibariyle katılımcıların televizyon reklamlarına 
yönelik etiksel algılamaları anlamlı bir farklılık gös-
termektedir (Hotelling’s Trace Değeri:0,081, F:9,267, 
p:0,000 p<0,05). Aritmetik ortalamalara bakıldığında, 
üniversitelere göre televizyon reklamlarında etiksel 
boyutları oluşturan dört faktör bakımından da katı-
lımcıların düşünce farklılıkları olduğu söylenebilir. 
Reklamda etiğin “sosyal ve dil”, “aldatma-yanıltma” 
ve “aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutu” ile ilgili dü-
şüncelere, Nevşehir HBV Üniversitesi’nde çalışan ka-
tılımcıların katılmakta ve Niğde Üniversitesi’nde çalı-
şanların ise bu konuda kararsız oldukları saptanmıştır. 
Reklamın “kadın, erkek ve çocukların manipülasyonu 
boyutuna” her iki üniversite çalışanları da katılmak-
la birlikte, Nevşehir HBV Üniversitesi mensuplarının 
katılma düzeyi daha yüksektir.

Tablo 5. Aylık Gelirleri İtibariyle Katılımcıların Reklamda Etik Faktörleri Algılama Farklılıkları

Değişkenler 

Ortalamalar 

F p 1500-

2000 

2001-

3000 

3001-

5000 

5001+ 

Erkek- kadın ve çocuk manipülasyonu 3,782 3,530 3,976 4,133 6,549 ,000 

Aldatma ve yanıltma boyutu 3,665 3,456 3,702 3,383 3,003 ,030 

Aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutu 3,466 3,221 3,441 3,822 2,641 ,049 

Schfee Ort. Fark Std.Hata p 

Erkek kadın ve çocuk manipülasyonu 
2.001-3.000 

3.001-5.000 -,4459* ,10521 ,000 

Hotelling's Trace Değeri: 0,075         F: 2,819                     p: 0,001 

 

Tablo 6. Katılımcıların Görev Yaptıkları Üniversite İtibariyle, Televizyon Reklamlarına Yönelik Etiksel Algı Farklılıkları

Değişkenler 
Ortalamalar 

F p Niğde 
Üniversitesi 

Nevşehir HBV 
Üniversitesi 

Kadın, erkek ve çocukların manipülasyonu boyutu 3,559 4,093 33,357 ,000 

Sosyal ve dil boyutu 3,222 3,542 14,584 ,000 

Aldatma ve yanıltma boyutu 3,436 3,803 22,118 ,000 

Aşırı tüketim ve seçim hakkı boyutu 3,250 3,541 9,428 ,002 

Hotelling's Trace Değeri: 0,081                                        F: 9,267                                       p: 0,000 

 

Sonuç
Televizyon reklamlarının bireyleri ve toplumun ge-
nelini etkileme gücü ve kültürel yapıyı şekillendirme 
becerisi, katkıları kadar olumsuz ve etik sorunlar ya-
ratan yönlerini de tartışma konusu haline getirmek-
tedir.  Dolayısıyla reklamın içerik ve kurgulanışında 
toplumsal, bireysel ve sektörel anlamda etik sorunları 
minimize etmek, reklamın etkinliğini artırabilir. Bu 
bağlamda televizyon reklamlarının, etik kurallara uy-

gun olarak hazırlanması, toplumun şekillenmesinde, 
insanlar arasında güvene dayalı ilişkilerin yürütülme-
sinde ve başarılı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleş-
mesinde önem arz etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, reklam mesajlarında algılanan 
etiksel faktörleri belirlemek ve demografik özellikle-
rine göre katılımcıların etiksel faktörleri algılamala-
rında farklılıkları saptamaktır.  Bu amaçlar doğrultu-
sunda yapılan çalışmada şu bulgular elde edilmiştir:
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•	 Katılımcıların %88 (kısmen ve tamamen)’inin 
televizyon reklamlarındaki mesajları etik bulma-
maktadırlar. Televizyon  reklamlarında algılanan 
en önemli etik sorunlar şu şekilde sıralanmakta-
dır: televizyon reklamlarının çocuk beslenmesin-
de olumsuz etki oluşturması, cinsellikle ilişkisi 
olmayan ürünlerde kadın ve erkeğin cinsel obje 
olarak kullanılması, çocuklarda aşırı tüketim is-
teği uyandırılması, ünlü kişilerce verilen reklam 
mesajına güven duyulmaması, çocuk psikolojisini 
olumsuz etkilemesi ve tüketicilere eksik ve yanıltı-
cı bilgiler verilmesi.

•	 Televizyon reklamlarında algılanan etiksel fak-
törler şu şekilde sıralanmaktadır: erkek, kadın 
ve çocukların manipülasyonu, sosyal ve dil bo-
yutu, aldatma ve yanıltma boyutu, aşırı tüketim 
ve seçim hakkı boyutu. Katılımcıların aylık gelir 
durumlarına ve görev yaptıkları üniversiteye göre, 
televizyon reklamlarına yönelik etiksel algıla-
rında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. 
Katılımcıların aylık gelirlerine göre, televizyon 
reklamlarındaki etiksel algıları, “kadın, erkek 
ve çocukların manipülasyonu boyutunda”, “al-
datma-yanıltma boyutunda” ve “aşırı tüketim ve 
seçim hakkı boyutunda” farklılık göstermiştir. 
Ancak “sosyal ve dil boyutunda” farklılık göster-
mediği görülmüştür. Kısaca orta gelir grubuna 
dahil olduğunu söyleyebileceğimiz katılımcıla-
rın söz konusu etiksel faktörler ile ilgili düşün-
celere katılma düzeyleri alt, yüksek ve üst gelir 
gruplarına göre daha düşüktür. Ayrıca, Nevşehir 
HBV üniversitesi mensupları, Niğde üniversite-
si çalışanlarına göre reklama daha eleştirel yak-
laşmaktadırlar. 

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların 
televizyon reklamlarına yönelik etiksel algılamaların-
da, çocuklara karşı hassas oldukları, aldatıcı ve yanıl-
tıcı bilgiler verildiğine inandıkları tespit edilmiştir. 
Bu sebeple oluşturulacak televizyon reklamlarında 
doğru, güvenilir, çocuklar açısından olumsuz etkiler 
yaratmayacak ve toplumsal hassasiyetlere önem ve-
recek mesajlar hazırlanması ve yayınlanması gerek-
mektedir. Bu kapsamda mevzuat dikkate alınmalıdır. 
Reklam Özdenetim Kurulu, reklamları “Uluslararası 
Reklam Uygulama ve Esasları” çerçevesinde incele-
yerek, etik kriterlerin oluşturulmasını sağlamaktadır 
(http://www.rok.org.tr/urue.html).  Ayrıca söz konusu 
etik kriterler ışığında reklam faaliyetlerinin gerçekleşti-

rilebilmesi için işletmelerin ve/veya reklam ajanslarının 
kendi bünyelerinde, reklam etiği kurulu veya bölümünü 
oluşturmaları faydalı sonuçlar verebilir.

Çalışma Nevşehir HBV ve Niğde üniversiteleri çalı-
şanlarına uygulanmıştır. Örnek hacmi çok geniş ol-
makla birlikte bu çalışmada elde edilen veriler, sadece 
Nevşehir HBV ve Niğde üniversitelerinde çalışanla-
rı kapsayabilir. Çünkü reklam etiği konusu göreceli 
bir kavram olup düşünceler, ortam koşullarına ya da 
sosyal farklılıklara göre değişebilmektedir. Ayrıca ça-
lışmada reklam etiği ile ilgili genel değerlendirmeler 
yapılmıştır.

Gelecekte yapılacak çalışmalarda ise, “çocuklarla 
ilgili ürünlerde reklam etiği”, “reklam etiği, çocuk-
lar ve tüketici satın alma kararlarına etkisi”, “reklam 
etiğinin marka imajına etkisi” gibi konular, teorik ve 
uygulamalı olarak incelenebilir.  Ayrıca, kültüre göre 
etik konusu farklı değerlendirilebileceği için bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde karşılaştırmalı çalış-
malar yapılabilir. 
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Anahtar Kelimeler: Bilinç Öncesi, Sosyal Mesaj, 
Fiziksel Aktivite, Hareketsizlik, Karma Araştırma 
Yöntemi

Giriş ve Amaç
20. yüzyıl başlarından itibaren teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak endüstrinin makineleşmesi bir taraftan 
insan hayatına kolaylıklar sağlarken, diğer taraftan fi-
ziksel aktiviteyi kısıtlamış ve insanların az enerji har-
camasına neden olmuştur (Baysal, 1988; Çolakoğlu, 
2003). Oysa insan vücudu doğuştan gelen özeliklerin-
den dolayı sürekli hareket etme ihtiyacındadır. Geniş 
kitlelerin gün boyu oturarak çalışması ve beraberinde 
görülen hareketsiz (sedanter) yaşam tarzı, sağlık üze-
rine olumsuz etkileri nedeniyle önemli halk sağlığı 
problemi olarak ortaya çıkmıştır (Thommpson, 2014; 
Kaplan, Akkaya, 2014). Bilinçaltı mesajlar, algısal 
cevap ve tutum amacıyla geniş bir reklamın içerisi-
ne bilinçli bir şekilde yerleştirilen, özel kelime ya da 
resimleri içermektedir (Aylesworth vd. 1999). 1930’lu 
yıllarda, bilinç öncesi mesajların davranış üzerindeki 
etkisi üzerine yoğunlaşılmış (Theus, 1994) ve hedef 
kitleden yapılması beklenen davranışı değiştirmede 
ve farkındalık yaratmada, hedef kitlenin istenilen 
davranışı göstermesi amacı ile verilen sözcük-grafik 
ve görüntülerden oluşan sosyal mesaj belirlemenin 
önemi artmıştır (Kolodinsky ve Reynoldsi, 2009; 

Kotler ve Lee, 2010). Çalışmanın amacı; sosyal me-
saj olarak verilen bilinç öncesi mesajların, davranış 
değişimi ve farkındalık yaratmada görülen olumlu 
etkilerini dikkate alarak Abant İzzet Baysal Üniver-
sitesi (AİBÜ), Gölköy Kampüsünde çalışan öğretim 
elemanlarının, fiziksel aktivite alışkanlıkları üzerinde 
değişim yaratıp yaratmayacağını ortaya koymak ve 
bu yönde gerekli sosyal pazarlama stratejilerinin ge-
liştirilmesi için önerilerde bulunmaktır.

Literatür Analizi
Sanayileşme ve modern yaşam tarzının neden oldu-
ğu otomasyon ve mekanizasyon, insan yaşantısında 
büyük yer tutmakta ve insan, daha az aktif olmak-
tadır (Zorba ve Kuter, 2006). Sedanter yaşamın ön-
lenmesinde fiziksel aktivite önemli araçlardandır. 
Sağlığımızı olumsuz etkileyen durumları ortadan 
kaldırmak, bedeni sağlıklı ve dinç tutabilmek için fi-
ziksel aktivite yapma ihtiyacı zorunluluktur (Arcury 
vd., 2006). İnsanların gün geçtikçe sedanter yaşama 
yönelmesi ve fiziksel aktivite için yeterli zaman ayı-
ramaması da beraberinde “farklı yöntemlerle değişi-
minin yaratılması mümkün mü?” sorusunu tartışılır 
hale getirmektedir. 1800’lü yıllardan itibaren psikolo-
ji alanındaki çalışmalar, bilinç öncesi mesajların, bi-
reylerin sigara kullanımını ve obeziteyi azaltma gibi 
konulardaki faydalarını ortaya koymuştur (Weinber-
ger vd., 1997). Bu konu, pazarlama uygulamalarında 
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1957 yılında Vicary’nin “Picnic” filmine yerleştirdiği 
bilinç öncesi mesajlarla, tartışılır hale gelmiştir (Prat-
kanis, 1992). 1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarda, 
bilinç öncesi mesajların farklı alanlara yöneltilerek 
daha fazla kullanıldığı (Bornstein ve Pittman, 1992; 
Greenwald, 1992; Westen, 1998) ve iletilen bilinç 
öncesi mesajların, kişilerin tercihlerini değiştirme-
de etkili olduğu görülmüştür (Greenwald vd., 1996). 
Bu amaçla geliştirilecek uygulamalara bilinç öncesi 
mesajların eklenmesi ile kaynak ve hedef kitle ara-
sında bağ kurulması sağlanmaktadır (Dijksterhuis 
vd., 2005).  Sosyal pazarlamada bilinç öncesi mesajlar 
gibi yaratıcı stratejilerin kullanılarak iletilmesi konu-
su 2000’li yıllar itibariyle önem kazanmıştır.  Sosyal 
mesaj geliştirmede, hedef kitlenin tanımlanması, ve-
rilecek mesaj ile mesajın hangi kanaldan, hangi içe-
rikte nasıl iletileceğinin (hangi sözcüklerin, grafik ve 
görüntülerin kullanılacağı) belirlenmesi önemli bir 
aşamayı oluşturmaktadır (Kolodinsky ve Reynoldsi, 
2009; Kotler ve Lee, 2010). Çalışmanın amacı kap-
samında yapılan literatür taramasında, fiziksel akti-
vitenin insan sağlığı üzerine etkileri ve bilinç öncesi 
mesajların tutum ve davranış değiştirmeye etkisi 
konularında ayrı ayrı çalışmalar bulunmasına karşın 
bilinç öncesi sosyal mesajların, fiziksel aktivitenin ar-
tırılması yönünde değişim yaratıp yaratmadığı konu-
sunda doğrudan çalışmaya rastlanmamıştır. 

Tasarım ve Yöntem
Araştırmanın ana kütlesini A.İ.B.Ü. Gölköy 
Kampüsü’nde görevli öğretim elemanları oluşturmak-
tadır. Araştırmada tesadüfi olmayan örnekleme yön-
temlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış-
tır. Örneklemin öğretim elemanları düzeyinde ger-
çekleştirilmesinin amacı ilgili çalışanların; işlerinin 
niteliği gereği hareketsizlik, kısıtlı hareket koşulları, 
sürekli aynı pozisyonda kalma, tekrarlayan hareketler, 
ekranlı ve klavyeli araçlarla çalışma, el bileği ve par-
maklara aşırı yüklenmeler (Ulucan ve Zeyrek, 2012) 
postürel bozukluklar gibi fiziksel aktiviteyi kısıtlayıcı 
koşullara en fazla maruz kalan kitlelerden olmasıdır. 
Araştırma, araştırma probleminin kapsamlı ve çok 
boyutlu incelenmesi amacıyla pragmatist felsefenin 
ilkeleri doğrultusunda nitel ve nicel yöntemlerin bir-
likte kullanıldığı karma yöntem araştırması (Yıldırım 
ve Şimşek, 2013) olarak tasarlanmıştır. Karma yöntem 
araştırması, aynı konunun farklı yönleriyle incelen-
mesinde kullanılabileceği gibi çeşitleme ve tamamla-
yıcılık adına nicel ve nitel yöntemler uygulayarak elde 
edilen sonuçları doğrulamak ve geliştirmek için de 
kullanılabilmektedir (Fırat vd., 2014).

Çalışmanın temel araştırma sorusu; bilinçöncesi sos-
yal mesajların kullanılmasıyla, bireylerin fiziksel akti-
vite alışkanlıkları üzerinde değişim yaratıp yaratma-
dığının belirlenmesidir. 

Bu yönde çalışmanın yöntemi şu aşamalardan oluşur; 

I.Aşama: Katılımcıların fiziksel aktivite çağrışımları-
nı öğrenmek, fiziksel aktivite düzeylerini belirlemek 
ve sonraki aşamalarda kontrol ve deney gruplarını 
oluşturmak amacıyla Craig vd. (2003) tarafından 
geliştirilen, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması 
Öztürk (2005) tarafından yapılan Uluslararası Fizik-
sel Aktivite Anketi (UFFA) kullanılarak 160 öğretim 
üyesiyle yüz yüze anket yapılmıştır. 

II.Aşama:  UFFA sonuçlarına göre belirlenen MET 
katsayılarına göre deney ve kontrol grupları oluştu-
rulmuştur. Daha sonra orijinali Çoknaz’a (2004) ait 
olan “Düzenli Spora Yönelik Tutum Ölçeği” öğretim 
elemanları için uyarlanarak, fiziksel aktivite tutum 
ölçeği halinde kullanılacaktır.  

III.Aşama: Fiziksel aktivite konusunda katılımcıların 
fikirlerinin yeterince açıklayabilmesine zaman ve fır-
sat vermek, fiziksel aktivite ile ilgili her katılımcının 
fikrinin grup içerisindeki herkesle paylaşmasını sağ-
lamak amacı ile deney ve kontrol grupları düzeyinde 
odak grup görüşmeleri gerçekleştirilecektir. 

IV.Aşama: Odak grup görüşmelerinden ve UFFA’dan 
elde edilen fiziksel aktivite çağrışımları dikkate alına-
rak geliştirilecek bilinç öncesi mesajlar sadece deney 
grubuna görseller olarak iletilecektir. Çalışma, lite-
ratürde bilinç öncesi çalışmaların en az altı haftalık 
bir süreci kapsaması gerekliliğinden dolayı (Broyles, 
2006:31; Egermann vd.,2006:32) altı hafta boyun-
ca katılımcıların bilinç öncesi mesajları almaları 
planlanmıştır. Uygulama öncesi anket ve odak grup 
görüşmelerinin ardında, katılımcılardan deney gru-
bunda yer alanlara bilinç öncesi mesaj içeren, kontrol 
grubunda yer alanlara ise mesaj içermeyen materyal-
ler (takvim vb.), mesajlı ve mesajsız film gösterimleri 
ve bilinç öncesi görsellerin yer aldığı ve almadığı or-
tamlarda kahve eşliğinde sohbetler gerçekleştirilecek-
tir. Uygulama sonrasında da deney ve kontrol grup-
larından odak grup görüşmeler ve anket yöntemi ile 
veriler toplanacaktır.

V.Aşama: Elde edilen veriler uygulama öncesi ve son-
rası dikkate alınarak nitel (uygulama sonrası odak 
grup görüşmeler) ve nicel testler (uygulama sonrası 
anket) yapılarak literatür ekseninde tartışılacaktır. 
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Nitel analizler MAXQDA 11 programı, nicel analizler 
ise SPPS 16 programıyla ile uygulama öncesi ve son-
rası deney ile kontrol grup ortalamaları arasındaki 
farklılığı inceleyebilmek amacıyla parametrik olma-
yan testlerden Wilcoxon testi gerçekleştirilecektir.

Bulgular ve Tartışma
Çalışmanın I. Aşamasında uygulanan UFFA sonu-
cunda, 160 katılımcıdan elde edilen yanıtlara göre 
fiziksel aktivite çağrışımlarında ilk üç sırayı yürümek 
(%13,1), spor (%11,9) ve koşmak (%7,7) almaktadır. 
Sosyal mesajların iletileceği görsellerde bu sonuçlara 
göre yürü, spor ve koş temaları kullanılacaktır.

Çalışmada katılımcıların fiziksel aktivite düzeyi Cra-
ig vd. (2003)’nin sınıflaması ve hesaplaması dikkate 
alınarak belirlenmiştir. Fiziksel aktivite toplam pua-
nı her bir katılımcının iş, ulaşım, ev işleri, dinlenme, 
boş zaman, spor aktiviteleri ve oturularak geçirilen 
zaman ile ilgili süre, bir hafta içerisindeki sıklık ve 
MET1 katsayısı çarpılarak hesaplanmıştır. Craig vd. 
(2003)’ne göre katılımcıların fiziksel aktivite düzeyle-
ri toplam puanı 1952’den düşük olanlar düşük düzey-
de aktif, 1952 ile 5724 arasında olanlar orta düzeyde 
aktif ve 5725 ve üzeri olanlar ise yüksek düzeyde aktif 
olarak sınıflanmaktadır (Tablo 1). 

Beklenen bulgular; 

Fiziksel aktivitenin katılımcılar için önemli olduğu an-
cak fiziksel aktiviteye ayrılan zamanın sınırlı olduğu,

Fiziksel aktivitenin canlı organizmalar için zorunlu 
ihtiyaç olduğu ancak düzenli aktivite yapılmadığın-
dan çeşitli hastalıklara neden olduğu,

1 MET katsayıları ve hesaplanması için bknz. Craig vd. (2003) 

Fiziksel aktivite alışkanlığının öncelikle erken yaşlar-
da kazanılabildiği ancak her yaş grubunda alışkanlık 
edinmenin mümkün olduğu,

Hali hazırda fiziksel aktivite alışkanlığını geliştirme-
nin mevcut çalışma koşullarında zor olduğu ancak 
bu motivasyonu sağlayacak farklı yöntemlere ihtiyaç 
duyulduğudur.

Deneysel araştırma sonucu beklenen bulgular ise de-
ney grubundaki katılımcıların uygulama sonucunda 
fiziksel aktivite düzeylerinde artış ve fiziksel aktivite-
ye yönelik tutumlarında da değişimdir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışmanın, bilinç öncesi mesajların, bireylerin öğ-
renme güdüleri, akademik başarıyı artırma gibi farklı 
konularda faydaları (Weinberger vd., 1997) çerçeve-
sinde, dünyada bir halk sağlığı sorunu olan sedanter 
yaşamı önlemeye yönelik örnek teşkil edeceği düşü-
nülmektedir. Çalışmanın sonucunda, bilinç öncesine 
yönelik sosyal mesajlar kullanılarak, fiziksel aktivite-
nin artırılması yönünde öğretim elemanları düzeyin-
de değişimin sağlanacağı sonucu beklenmektedir. Bu 
sonucun, özellikle çalışan kalitesini ve verimliliğini 
merkeze alan kurum yöneticilerine ve bireylere ör-
nek sosyal pazarlama programları geliştirmede öncü-
lük sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın, AİBÜ 
Gölköy Kampüsü öğretim elemanları düzeyinde ger-
çekleştirilmesi temel kısıt olmasına karşın fiziksel ak-
tivite konusunda ilk kez geliştirilecek bilinç öncesine 
yönelik sosyal pazarlama mesajlarının, tüm sedanter 
bireylere uygulanabilecek programa dönüştürülmesi 
yönünde örnek program olacağı düşünülmektedir.

Aktivite Düzeyi Frekans Yüzde 

Düşük Düzeyde Aktif 44 27,50 

Orta Düzeyde Aktif 62 38,75 

Yüksek Düzeyde Aktif 54 33,75 

Toplam 160 100 

 

Tablo 1. Katılımcıların Fiziksel Aktivite Düzeyleri
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Özet
Reklamların çekicilik türleri bağlamında çelişki (oksi-
moron) içeren mesajlar içermesi, toplumsal bağlamın 
ikna sürecine işleyen alt anlamlarını gün yüzüne çıka-
rabilmektedir. Bu bağlamda çalışma, anne imgesinin 
-kitle iletişim dili ve tutundurma elemanı olan- rek-
lamlardaki işleniş şeklini ve anlam karşılığını araştır-
maktadır. Eleştirel söylem analizi üzerinden incelenen 
anne şemalı reklamlar, figür ve değer olarak anne kav-
ramını sorgulamakta; feminist teori eşliğinde reklam 
metinlerinin sökümünü yapmaya çalışmaktadır. Araş-
tırma sonucunda modernik söyleme sahip reklamların 
anneliği kökensel anlamına sadık kalarak betimlediği, 
toplumsal cinsiyet ve rolleri sahiplendiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Söylem Analizi, Kadın 
ve Annelik

Abstract
The attractiveness of the types of advertising in the 
context of contradiction (oxymoron) contain messages 
with, the social context of the persuasion process that 
handles the sub-can reveal their meaning. In this con-
text study, mother image -which are the elements of the 
language and the promotion of mass communication- 
shape and is searching for meaning in the context of 
the ad. With critical discourse analysis mom schematic 
ads, question the concept of the mother figure and as 
the value. With the feminist theory, the study is trying 
to deconstruct of advertising texts. As a result of rese-
arch the ads are included in the study is observed that 
adopt gender and social roles.

Keywords: Advertising, Discourse Analysis, Women 
and Motherhood

Giriş ve Amaç
Tutundurma fonksiyonuyla reklam ihtiyaç tanımını 
güncelleyerek “rıza efekti” (Poulantzas) yaratmak-
ta (Jessop, 1985) ve pazarlama iletişiminin praksis 
boyutunu var etmektedir. Popüler kültürü “ekme” 
ve yeniden üretme noktasında anlam çoğaltan rek-
lamlar insanı ve davranışlarını mekanik-tek tip 
(Adorno, Horkheimer) yapabilmekte; taklit yaşam-
ları (psikografik) referans haline getirebilmektedir 
(Tekinalp & Uzun, 2006). Popüler kültür içerisinde 
birbirini aynalayan tüketicilerin “sınırlı kaynaklarla 
sınırsız ihtiyaçlar”ına (Protagoras) seslenen reklam-
cılar trend-setting diliyle yaşam tarzları yaratmakta; 
anlam operasyonları üretebilmektedir. Ayna benliğe 
(Cooley) dönüşen ve farklılık çizgisini törpüleyerek 
benzerleştiren reklam şemaları Karl Marks’ın söyle-
diği meta fetişizmini körüklemekte; şeyleşen (Lu-
kacs) ve seküler anlamı yücelen nesneleri toplumsal 
değer atfeden kavramlara da taşımaktadır. Annelik 
imgesini toplum referanslı kadın prototipinden alan 
reklamlar, varoluş yerine “varolunmuşluk” duygusu 
taşıyan -edilgen çağrısıyla- tüketicinin (kinik bakış 
yerine) anti-stoacı tavrını beslemektedir. 

Pragmatist anlayışın tezahürü olan reklam iletişimi, 
fordizmin vitrini olarak bandwagon etki (sürü psiko-
lojisi) yaratmakta; hedonist kültüre boyun eğen post-
modern tüketiciye seslenmektedir (Giddens, 2008: 
794-800). Bu çağrıda kadın, anne ve aile söylemleri şe-
matik iletişim dilinden beslenerek kadın ve aile tem-
silini toplumsal cinsiyet güdümünde tesis etmektedir.

“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”

“As an Oxymoron Indicator Mother in Ads”

Ali Arıcı1 

1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi,  ali.arici@bilecik.edu.tr
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“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”

Kavramsal Çerçeve
Anne Kavramı ve Toplumsal Bağlamda Annelik
Eski Yunanca’da kelime anlamı “kadınımsı” olan femi-
ninus sözcüğünden türeyen feminizm, anne kavramı-
nı toplumsal cinsiyet temelinde okuyarak anlamlan-
dırmaktadır. Sözlük anlamı “çocuğu olan kadın” olan 
anne’yi, toplumsal bağlamı üzerinden değerlendiren 
eleştirel bakış, önce kadın sonra anne olan biyolojik 
cinsiyeti, toplumdaki algı düzeyi ve praksis değeri ile 
açıklamaktadır. Etimolojik okumada “woman (ka-
dın)” ve “wife (kadın eş)”sözcüklerinin köken olarak 
“wifmann”dan; yani “servant (hizmet eden, hizmet-
çi)” kelimesinden geldiğini, “wifmann” sözcüğünde-
ki “-mann” ekinin ise “erkek”ten türediği dillendiren 
feminist yaklaşım, erkekçil söylemin derinlikli; ya-
pısal; ideolojik içseline vurgu yapmaktadır. Ataerkil 
kabulün dilden sosyal gerçekliğe kaydığını ifade eden 
kuram, sosyal gerçekliğin her katmanına yayılan es-
sah (toplumsal) cinsiyeti sökmeyi amaçlamaktadır. 
İngilizcede “lady (hanımefendi)” sözcüğünün “liafdi 
(ekmek)” ve “lavedi (yoğuran)” kelimelerinden gel-
diği, anlamının ise “wife of lord (lordun karısı)” ol-
duğu düşünüldüğünde kazınması gereken köklü bir 
anlam iskeletinin kadın aleyhine inşa edildiği ifade 
edilmektedir (Türkçe’deki hanım-efendi karşılığı da 
dilsel farklılığa rağmen erkeğin otoritesini korumak-
tadır). İmtiyazlı ortaklıkta erkeğin referans değerinin 
kabul görmesi ve kadının konumunun erkeğe atfedi-
lerek yapılması da bu durumu örneklendirmektedir 
(Benton, 2008).

Deridyan yapısökümünde erkeğe yaslanan “kadın” 
gerçekliği, dilsel algoritmalarda da kendini göstererek 
ata (erkek) temelli dünya; sistem görüşünü destekle-
mektedir. Bu bağlamda verilen aşağıdaki örnekler, 
ikircikli ya da imtiyazlı olan erkekçil söylemin dü-
şünsel temelini resmetmektedir (Sağlam, 2012: 296):

•	 Woman: Wife of the Man (erkeğin eşi),

•	 Mankind: Man’s kind (erkeğin türü; cinsi),

•	 History: His story (erkeğin hikayesi),

•	 Management: Man’s management (erkeğin yöne-
timi),

•	 Command: Erkeğin idaresi-talimatı (kumanda, 
komando, vb),

•	 Human: He-man (o; erkek),

•	 Manufacture: Man-factory (erkek işi).

Dromolojik ya da modernik ilerlemede erkeğin bas-
kın ve belirleyen rolü, profil-kimlik olarak temsil de-
ğeri, erkek güdümlü kadın hak savaşı kadının lojistik 
eş olarak “savaşın ve yük arabasının anası rolünü oy-
nadığı bir toplum” yaratmaktadır. Yaratılan kompo-
zisyon dilsel temelden çıkıp toplumsal katmanlara 
sızmakta; tesis edilen ayrımcılığı -pozitif denerek de 
içselleştirilen- doğallaştırmaktadır. Türkçe’de de ken-
dini gösteren dilsel mekanik (“adam olmak”, “adam 
gibi adam”, “devlet baba”, “baba adam”, “bilim adamı”, 
“devlet adamı”, “din adamı”, “işadamı”, “ademoğlu”, 
“erkek”, “genç”, “yiğit”, “mert”, “delikanlı” ve “erkekler 
ağlamaz” gibi söylenceler), sosyal tanısı ve tespiti eleş-
tirel kalan gizil anlamları unutturarak erkeği (adam; 
adem) öncellemektedir. Öte yandan günlük deneyim-
lerin içine dalan atasözleri, deyişler ve günlük dil de 
kadın söylemini (“hanım”, “bay’dan türetilen bayan”, 
“avrat”, “karı”, “yenge”, “sekreter”, “hizmetçi”, “bacı”, 
“dadı”, “cariye”, “metres”, “cadı”, “kocakarı” ve “saçı 
uzun, aklı kısa” gibi demeler) erkek ağı üzerinden aşa-
ğılık kompleksiyle çevrelemektedir (Suğur, 2014).

Biyolojik cinsiyetin erkek ile kadın arasındaki be-
densel farklılıkları nitelemek için kullanıldığı, birey-
lerin fiziksel farklılıklara göre erkek (male) ve kadın 
(female) olarak sınıflandırılmaları anlamına geldiği 
düşünüldüğünde teorik boyutlu kadın anlamı kula-
ğa masum ve doğal gelmektedir. Kadın veya erkek 
olmanın biyolojik eşdeğerliği ve organizmaları ara-
sındaki doğurganlık, cinsel uzuvlar ve üreme gibi bi-
yolojik farklılıkları toplumdaki cinsiyete evrildiğinde 
farklı anlamlar ve sosyal gerçeklikler yaratmaktadır. 
Bu bağlamda “toplumsal cinsiyet” olgusu kadınların 
ve erkeklerin toplumdaki farklı rol ve davranışlarını 
nitelendirirken cinsler arasındaki ayrımı biyolojik 
değil sosyal ve kültürel kavramlar ile izah etmekte-
dir (Bal, 2014: 62-68). Temel rollerin -Max Scheler’in 
ifadesiyle temel, yan ve bağımsız rollerin- dişilik ve 
erillik (masculinity, feminitiy) gibi şemaların sos-
yalleşme yoluyla toplumdan öğrenildiği gerçeği bu 
durumu aydınlatmaktadır. Bay-bayan, güçlü- zayıf, 
aktif-pasif, dirençli-kırılgan, bağımsız-bağımlı, ce-
sur-korkak, risk alan-riskten korkan, yöneten-yöne-
tilen, akılcı-duygusal ve benzeri rol ve davranışlar 
toplumsal cinsiyet üzerinden belirlenen ve erkeği 
üstün/dayanak atfeden anlam temelleri olarak dikkat 
çekmektedir. “Biyolojik cinsiyet”in doğuştan, “top-
lumsal cinsiyet”in ise sonradan edinildiği gerçeği, 
sosyal yaşamla gelen kimlikleri, statüleri, tutumları 
ve davranış düzlemini deşifre etmektedir (Giddens, 
2008: 208-212).
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Feminist hareketin ortaya çıkışı, birinci dalga (18. 
Yüzyıl; hukuki-siyasi eşitlik mücadelesi odağında 
geçen), ikinci dalga (1960’lı yıllar ile birlikte post-
modernist dilden de etkilenen sosyolojik mücadele 
evresi) ve üçüncü dalga (1980 ve sonrası süreçte di-
siplin ve akademik anlam oluşturan çalışma ve müca-
dele sahası) şeklinde aşamalara ayrılmaktadır. Birinci 
dalganın “liberal feminizm”, ikinci dalganın “sosyalist 
feminizm” ve üçüncü dalganın “radikal (köktenci) 
feminizm” dokulu işleyişi dönemlerin kadın kimli-
ği açısından geçerli hak arayışını “patriarkal (erkek 
egemen toplumsal yapı)” işlemden kurtarmayı amaç-
lamaktadır. Özellikle 1980 ve sonrası süreçte radikal 
düşünceler ve kemikli söylemle akademik bir çalışma 
alanı haline gelen feminist teori, kadın ve anne kav-
ramlarını toplumsal arkaplanı açısından irdeleyerek 
çözümlemek istemektedir. Feminist yaklaşımın fe-
minist yönteme dönüşmesi, kadıncıl bakışın söküm 
işlemi için gerekli olduğu savı üzerine temellenmekte 
ve sosyo-ekonomik doğayı akımlar vasıtasıyla irdele-
mektedir. Liberal (siyasal eşitlik, hukuki hakların elde 
edilmesi, seçme ve seçilme hakkı, boşanma ve miras 
ile ilgili hakların gelişmesi), Sosyalist (toplumsal 
cinsiyet ayrımını ve kadının ezilmişliğini kapitalist 
üretim ilişkilerinde arayan ve çözümleyen bakış) ve 
Radikal (kadının ezilmişliğini ve sömürülmesini er-
kek egemen yapı ile ilişkilendiren ve çözüm arayan 
yaklaşım) feminist söylem, kadının anne kimliğinde 
de yenilen, haksızlaştırılan ve erkek felsefesinde yer 
bulmuş edilgen bir profil olarak değerlendirilmesini 
eleştirmektedir (Giddens, 2008: 516-526).

Niçe’nin ifadesiyle insanlığın temel doğasının eşitsiz-
lik dolgulu oluşu ve söz konusu eşitsizliğin öğrenme 
ve sosyalleşme süreçleriyle üretildiği toplum kompo-
zisyonu kendi doğrusunu gerçekliğe aşılamaktadır. 
Bu doğrultuda kadına yönelik eşitsizlik, insan (erkek) 
tarafından inşa edilen eşitsizliklerin en derin olan-
larından birisi olarak kayda geçmektedir. Toplumsal 
pratikte övgü ifadelerinin dahi erkek gönderme-
li oluşu (adam gibi adam, adam olmak vb), kadın’lı 
söylemlerin ise aşağılama veya ironi içermesi (karı, 
avrat, karı gibi kıvırtmak vb) bu durumu yüzeye taşı-
maktadır. “Devlet baba (otorite-güç imgesi)”ya karşı 
“anavatan (namus)” ikilemi toprağa yönelik “tecavüz” 
gibi id’sel sökümleri beraberinde getirmektedir. Öte 
yandan toplumsal cinsiyet hiyerarşisinde “hegemon-
yacı erilliği” onaylayan toplum örgüsü, dişilikleri de 
erkek rolü üzerinden dizayn etmektedir (Giddens, 
2008: 506-512).

Tanrısal metinlerde ve ilahi okumalarda erkek çevirisi 
içselleştirilen Tanrı (He) ve din de, gizil üstünlüklerin 
tezahürü olarak okunarak feminist teori tarafından 
tartışmaya açılmaktadır. Siyaset, ekonomi, felsefe, 
doğa bilimleri ve daha pek çok alanda erkek adla-
rının yadsınamaz üstünlüğü ve kadın varoluşunun 
epistemolojik görmezden gelinişi (fıtrat vb söylem-
lerle) insan tarihinin (mankind?) yazımını da erkek 
gözü ve görüsüyle yapılandırmaktadır (Suğur, 2014). 
Öte yandan insan eylemliliğinin (aydınlanma ereği; 
özgür irade ve rasyonellik) erkek egemen toplumsal 
yapılar tarafından belirlendiğini ifade eden feminist 
dil, bilinçli insan davranışlarıyla söz konusu yapının 
değiştirilebileceğini ve kadının özne olabileceğini dile 
getirmektedir.

Sosyolojik bakışla ailenin tarihi ve annelik ilişkisi 
irdelendiğinde “Fonksiyonalist Yaklaşım”, “Çatışma 
Kuramı”, “Sembolik Etkileşim Kuramı” ve “Feminist 
Teori”nin kadın ve roller üzerinden aileyi çözümle-
diği görülmektedir. Özellikle Çatışma Kuramı ve Fe-
minist Teori eleştirel bakışla aile içinde kadına biçi-
len statünün “ikinci mesai” şeklinde işlediğini ifade 
etmekte erkek kontrolündeki yasal mülkiyetin mo-
dernite (Rönesans ve Reform hareketleri kökeninde 
gelişen bilimsel; “kilise dışı nesnel bilgi”, ekonomik; 
“Sanayi Devrimi”, düşünsel; “Fransız İhtilali” devrim) 
ile değişmeye başladığını belirtmektedir. Söz konu-
su değişim toplumsal cinsiyeti toptan silmeden gizil 
ilişki ağını kadın yerien anne üzerinden sürdüregel-
mektedir. Tarihsel süreçte tek eşli ailenin gelmesi, ya-
sal ve siyasal haklar sonrası toplumsal cinsiyet rolü 
başkalaşan kadın, temel aile türlerinden çekirdek ve 
geleneksel geniş ailede anne kimliğine indirgenerek 
“neslin devamını sağlama (biyolojik görev)” işlevi-
ni üstlenmektedir. Bu durum modern kentsel ailede 
“tek ebeveynli aileler, evlenmeden birlikte yaşama ve 
boşanma” konuları gündeme getirmekte ancak ka-
dının toplumsallaşma görevindeki rol davranışları 
özgürleşmemektedir. Ogburn’un nitelediği biyolojik, 
psikolojik ve ekonomik görev dağılımıyla aile, kadı-
nı anneleştirirken, toplumsal cinsiyet güdümünde 
odağını annelik temasına (terbiye) dönüştürmektedir 
(Özkalp, 2012: 84-99).

Reklamlarda Anne Figürü
Reklam metinlerinin de bir ürün veya hizmeti iletişi-
me dökerken kültürel kodları ve şemaları sorgulama-
dan kullanmakta ve kamuoyu yanlısı dilini meşrulaş-
tırmaktadır. Anne kavramının hedef kitle nezdindeki 
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kabulü, toplumsal kabulde yatan ortak resmi, kimi 
kod ve sembolleri normalleştirmekte ve genel algı-
tutum-niyet evrenini aynalamaktadır. Yarar ekseni 
(işlevsel, sembolik ve deneyimsel fayda) ve etkiler 
hiyerarşisi (bilişsel, duygusal ve davranışsal boyut) 
bağlamında anneyi, toplumsal iletişim temas nokta-
ları (hot buttons) üzerinden yansıtan reklamlar, “me-
tin” ve “görsel ögeler (metafor, gösterge ve simgeler 
aracılığıyla işleme giren, duygularını ve inançlarını 
harekete geçiren göstergeler)” üzerinden anlam ze-
minini katmanlaştırmaktadır. “Kadınlık durumu”nu 
kullanan ve bu doğrultuda toplumsal cinsiyetin ku-
ruluşuna temas ve hizmet eden reklamlar anne mitini 
fedakar, titiz, özverili, işlevsel ve geleneksel değerler 
temelinde kurgulamaktadır. Söz konusu “annelik 
kurgusu” yeniden tüketime ve yaşam tarzlarına evri-
lerek yerleşik anlamları yeniden yinelemektedir (Bal, 
2014: 62-68).

Modern ve model reklam metinlerinde baş gösteren 
ön kabuller, stereotipler ve tutumlar reklamı besleye-
rek anne rolünü statükocu üslup ve dilde; anlamda 
geçerli kılmaktadır. Kamusal alandaki temsil değe-
riyle mutlu, memnun, sorumlu, domestik (ev içi ka-
dınlık), güçlü (ev sınırlarında) ve emekçi resmedilen 
“anne”, kendine bahşedilen verili imajı yaşatmakta-
dır. Durkheim’in ifadesiyle kadının “doğanın ürünü” 
iken erkeğin “toplumun ürünü” olması durumu, söz 
konusu görüntüyü nedenselleştirmektedir (Giddens, 
2008: 147).

“Erkek egemen hane” kavrayışına destek çıkan reklam 
imajları, kadınlık imgesinden beslenen ve toplumsal 
işbölümünü onaylayan tavırda kronikleşmiş toplum 
kozasını korumaktadır. Cinsiyetlere özgü normal ni-
telikler olarak gelenekselleştirilen kadın-anne duru-
şu, anneliğin inşasının oluşturulması sürecinde kalıp 
yargıları görev bilinciyle birleştirmektedir (Günay & 
Sönmez, 2009: 7). Annelik formasyonunda “aile ücre-
ti (family wage)”ni üstlenen erkek (baba) ve “hizmeti 
gören (emek)” kadın (anne) aile (evlilik) denen düze-
nin sağlamasını yaparken anneyi de biçimlemektedir. 
Reklamlar da popüler tutundurma araçları olarak söz 
konusu anlam temellerinden; geçişlerinden üremek-
tedir. Başat mitleri dolaşıma sokan ve kitle boyutunda 
iletişimi (cinsiyetleştirilmiş) tüketim kültüründe ya-
şatan reklam, anne-baba rollerinin sağlamasını yapa-
rak (kitlesel) iletişimi tasarlamaktadır. Örtük (meta) 
anlamları geçerli ideolojik kabul ve paradigmalar ara-
cılığıyla işleme döken reklam iletişimi, yapay; orga-
nize tasarımını doğal gibi sahnelemektedir (Giddens, 
2008: 280-282).

Oksimoron Bir Gösteren Olarak Annelik
Kökeni Yunanca oxus (keskin) ve môros (aptalca) 
sözcüklerinden gelen oksimoron kavramı, birbiriyle 
çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kul-
lanılması şeklinde oluşturulan felsefi sözcükler veya 
sözcük öbekleri olarak tanımlanmaktadır. Düşünsel 
derini diyalektik bağlam içeren sosyolojik olguların, 
“kaotik düzen (oksimoron ifade örneği)”de karşılık 
bulması, özellikle kitle iletişim araçlarıyla ileti trafi-
ğini meşrulaştıran modernitenin çıktısı olarak görül-
mektedir (Kongar, 2014). Bu bağlamda tabulaşan ya 
da mitleşen medyadaki “anne-lik” feminist teorinin 
ifade ettiği eleştiriler üzerine kurularak kendine ya-
bancılaşmaktadır. Sıradanlaşan ve olumlu anlamları-
nı olumsuzla pekiştiren ya da değiştiren kitle iletileri, 
muğlak doğruları “oxus” hale getirmektedir.

Oksimoron göstergelerin; kendi içinde çelişen ve pa-
radoks özellikler ihtiva eden yapısı, -Laclou, Dijk ve 
Hall “gösteren”i olarak (Purvis & Hunt, 2014)- top-
lumsal bağ ve sosyal bilinç içermektedir («liberal 
faşist», “orijinal kopya”, “demokrat diktatör”, “bilim-
kurgu” vb örnekler). Anne ve kadın imgesinin ileti-
şim ve reklam dünyasındaki tezahürü, anne kavramı-
nı teorik olmaktan çıkarıp praksis yanıyla temsil ve 
tescil etmektedir. Anne kavramının kendi ontolojik 
oluşuyla çelişen iletişim karşılığı, kutsal, otoriter ve/
veya manevi olmaktan çıkıp kitle iletişim araçlarında 
meta fetişizmi (materyalizm; şeyleşme) sürecine; hip-
notize edilen bilince katkı sağlamaktadır (Taşkaya, 
2009: 122).

Tasarım ve Yöntem
Arama motoru “www.google.com.tr” web sitesine 
“anne ve reklam” sözcükleri arama kriteri olarak gi-
rilmiş, sonuç ekranına yansıyan sayfadaki reklam ör-
neklerinden ilk beşi örneklemi oluşturmuştur. Yargı-
sal örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik örnek-
lemesi (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 107-109) temelinde 
tasarlanan araştırma, Google arama motorundaki ilk 
sayfa sonuçları ile sınırlı kalmıştır. “Anne ve reklam” 
sözcükleri kısıtında yapılandırılan araştırma iskeleti, 
ekrana yansıyan reklamlar üzerinden reklamlardaki 
‘anne’yi analiz etmektedir.

Güncel ve popüler bilgi dağarcığı olması ve seyir değe-
rini yansıtan algoritmalar içermesi bakımında evren 
kabul edilen Google, ilk sayfa örneklemiyle en çok tık 
alan “anne ve reklam” sınırlılığındaki içeriği yansıt-
maktadır. Bu bağlamda sonuç ekranına düşen “en çok 
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tık alan” anne ve reklam temalı ilk beş reklamı P&G 
(“Proud Sponsor Of Mom” reklamı), Teknosa (“Son 
Teknoloji Anneler” reklamı), Profilo (“Ben Annemi 
Özledim” reklamı), Arçelik (“Kraliçe; Arçelik” rekla-
mı) ve Profilo (“Anne Niçin Baktın Bana Öyle Kıla-
vuzu” reklamı) reklam kampanyaları oluşturmuştur.

Teun A. Van Dijk’in ifadesiyle “toplumsal güç kulla-
nımından kaynaklı suistimal ve tahakküm süreçleri 
ile toplumda baş gösteren ve her yeni gün yeniden 
üretilen toplumsal eşitsizliklere dair çözümleme ve 
diyalojilerin analizi” olan söylem analizi, gömülü ni-
yetlerin -psikanaliz benzeri tahakkümle- ortaya dö-
külmeye çalışıldığı sistematik dil diyalektiğini ifade 
etmektedir. Özetle “dilin kullanım birimlerine dair 

tanımlamaların sistematik bir şekilde su yüzüne çıka-
rılması” olan söylem (Van Dijk, 1988), yöntem ola-
rak gizlenen semantik ve semiyolojik bağların ardını 
sorgulamaktadır. Analiz safhasında eleştirel söylemin 
“gösterenler (signifiers; gösterge kavramının bir par-
çası ve anlamın oluşmasını sağlayan maddi unsur)”, 
“gönderge sistemleri (çağrışımlar; uzamlar)” ve “ana-
liz (gömülü anlam ve yorum)” başlıkları reklamları 
çözümlemede anahtar gereçler olarak yol gösterici 
olmaktadır (Şener & Dal, 2006: 3-7).

Bulgular ve Tartışma
P&G Reklamı ve Anne: “Proud Sponsor of Mom 
(02:02)”

 

 

Reklam Hakkında: “Proud Sponsor Of Mom (An-
nelerin Gururlu Sponsoru)” adlı P&G reklamı, 2012 
Londra Olimpiyatları öncesi ve sırasında gösterilen, 
prodüksiyonu Wieden+Kennedy, Portland, Ore ajan-
sına ait sponsorluk temasını; mesajını duygusal çeki-
cilik ile işleyen kampanya olarak dikkat çekmektedir 
(Adweek, 2014).

Duygusal çekicilik üzerine kurulu iletişim tasarımını, 
transforme ettiği anlamla bütünleyen reklam, ajite et-
tiği anne şemasını rövanşizm ile sonlandırmaktadır. 
Evrimsel ilerleme ile hikayeleşen (ürün yaşam eğrisi 
benzeri); doğan, büyüyen ve gelişen çocuğu anne-
si üzerinden konumlandıran kampanya, irrasyonel 
gerekçesini mantık; gerçek dünya üzerinden kurgu-
lamaktadır. Söz konusu kurgu dünyayı doğal mizan-
sen edasında yapılandıran reklam filmi, eğiten, yön-
lendiren, görevselci, işlevsel, fedakar, özverili, pasif 

anne profilini (emek üreten) duygusal temada işleme 
dökmektedir. Acıya gösterilen tahammül ile toplum-
sal cinsiyet tahakkümünü besleyen içeriğiyle reklam, 
meta boyutunu da devreye sokarak markanın ürün 
yelpazesini (temizlik ürünleri) hatırlatmaktadır. Ev-
deki eğitici ve hizmet üretici olarak otoritesini sınırla-
yan anneyi betimleyen reklam, duygu dilini (güçsüz; 
annelik dürtüsü) yürürlüğe sokmaktadır. Toplumsal 
denetimi sosyal kabul için onaylayan anneler, jüri 
(toplum; eşik bekçileri) önüne çıkarak kendini ger-
çekleştirme emellerini çocukları üzerinden giderme-
ye çalışmaktadır. Başarma ihtiyacını çocukları üze-
rinden dolaylı olarak gideren anne’ler, histen oluşan 
organizmalar şeklinde resmedilmektedir.

Teknosa Reklamı ve Anne: “Son Teknoloji 
Anneler (01:56)”
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Reklam Hakkında: “Son Teknoloji Anneler” reklamı 
Teknosa’nın “41?29!” işbirliği ile hazırladığı viral sos-
yal medya stratejisini baz alan, “Anneler Günü” önce-
si, sırası ve sonrasında yürütülen kampanyası olarak 
öne çıkmakta ve reaktif iletişim dilini kullanmaktadır 
(Mediacatonline, 2013).

Anne temsilini, kullanım kılavuzu ile birlikte sunan 
ve oximoron dili pratiğe döken reklam filmi, hedef 
kitleye ulaşma bağlamında iletişim dilini anneyi de 
metalaştırarak işleme dökmektedir. “Hizmetçi” şek-
lindeki işlevsel cinsiyet rolünü toplumsal statü ve ro-
lüyle bütünleyen tasvir, mekanik organizmasıyla an-
neyi -teknoloji metaforu eşliğinde- tüketim kültürü-
ne yedirmektedir. Pasifize edilen anne figürünü, eve 
adanmış hayat olarak niteleyen kampanya, toplumsal 
bekçi formatında yansıtmaktadır. Toplumsal algo-

ritmada oluşan anne mizansenini, şematik kuralları 
beraberinde sunan film, evdeki hazırkıta görevleri 
anneye havale etmektedir. Sıradanlaşan, normalle-
şen ve onaylanan görev başındaki (ev işlerini yerine 
getiren) anne, fonksiyonalist kuramın dillendirdiği 
aile kurumunu temsil etmektedir. Sınırlı yetkisini ev 
sınırları içinde resmileştiren anne statükosu, reklam 
bünyesinde haklı çıktığı temas noktalarını (hot but-
tons) yine anne görevleri üzerinden var etmektedir. 
Rehber, kumanda, takipçi mekaniğini üstlenen or-
talama anne, kültürel kodlardan oluşan bünyesiyle 
hassas, kırılgan, duygulu kişilik özelliklerini tariften 
pratiğe çevirmektedir.

Profilo Reklamı ve Anne: “Ben Annemi 
Özledim (01:23)”

 

 

Reklam Hakkında: “Ben Annemi Özledim” sloga-
nıyla Profilo reklamı, 2012 yılında “Anneler Günü” 
adına Rafineri Ajans tarafından tasarlanmış, irras-
yonel çekicilik unsurları içeren fonksiyonalist temalı 
kampanya ürünüdür (Campaigntr, 2013).

Anne çağrışımlarını uzaktayken hatırlatan ve ev iş-
leri (görevleri) üzerinden betimleyen reklam filmi, 
benzetme eşiğini ev aletleri üzerinden yapılandır-
maktadır. Çözüm üreten anneliğin, görevselci işlem 
gören vasfını postmodern kuşak (Y ve M kuşakları) 
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üzerinden çeşitlendiren kampanya, önceki reklamlar 
da olduğu gibi anne şemasını -anne imgesine baş-
vurmaksızın- kültürel olarak kodlamaktadır. “Evde 
denemeyin” şeklindeki uyarı mekanizmasıyla irras-
yonel dilini formalleştiren ve sorumluluk bilinci yan-
sıtan (!) reklam, arka planda çalan müzik ile tematik 
duygu işleminin sağlamasını yapmaktadır. Kusurlu 
çocuk imajlarının kusursuz annelik olmadığında ça-
lışmadığını gösteren görsel, teknolojik bağlam ve ara-
cılık ile hedef kitleye seslenmektedir. “Çaresiz çare” 

halinde oksimoron temsiliyle (sembolik) anne, görev 
dağılımını -reklam filminde görevleri geçici olarak 
çocuklar yapsa da- yine anneye devretmektedir. Tost 
makinesi, süpürge, ütü vb olabilen annelik (çağrışım-
ları), direktif diliyle kadını otomasyon ilişkisinde res-
metmektedir.

Arçelik Reklamı ve Anne: “Kraliçe; Arçelik 
(01:01)”

Reklam Hakkında: 2010 yılının en etkili cıngılı seçi-
len Arçelik’in Y&R Reklamevi’yle birlikte hazırladığı 
Anneler Günü reklamı, “kraliçe” anagramını kullan-
maktadır (Mediacatonline, 2011).

Diğer reklam temsillerinde olduğu gibi anne aracı-
nın (!) kültürel şema, statü ve rollere hizmet ettiği 
kampanya, iletişim tasarımını gözetleyen, koruyan, 
kollayan, yolcu eden, evi çekip çeviren, ev sınırların-
da bulunan anne profili üzerinden oluşturmaktadır. 
Şefkat, neşe, hüzün gibi duyguları altı evrensel duy-
gu (mutluluk, korku, üzüntü, öfke, şaşkınlık, tiksin-
me) sentezi şeklinde anneye indirgeyen reklam filmi, 
fondaki “çok yaşa sen anne (jingle)” ve “kraliçe (dil 

oyunu)” mottolarını (hiç durmayan; peşi sıra gelen) 
işlerle birlikte görselleştirmektedir. Hızlı işlevselliği, 
akıcı ve süreğen kurgusuyla koyulaştıran film içeri-
ği, konusunu günlük yaşam deneyimlerinden; farklı 
mekanlarda iş yapan anne resimlerinden seçmekte-
dir. Kültürel davranış düzlemini; gelenekleri (gidenin 
arkasından su dökmek, alnından öpmek vb) onayla-
yan sosyalleşme görüntüleri birlikteliğinde “yerleşik” 
anne stereotip’ı kullanan film, acı çeken, çilekeş, ezi-
len kadını anneleştirmektedir.

Profilo Reklamı ve Anne: “Anne Niçin Baktın 
Bana Öyle Kılavuzu (01:07)”
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“Oksimoron Bir Gösteren Olarak Reklamlarda Anne”

Reklam Hakkında: “Anne Niçin Baktın Bana Öyle 
Kılavuzu” adlı Profilo reklamı, künyesinde Rafineri 
ajans ekibini barındıran ve 2011 yılı Kurban Bayra-
mı döneminde vizyona giren iletişim kampanyasıdır 
(Evenmag, 2011).

“Yavru” sözcüğüyle anne imajına yüklediği duygusal 
katmanı yüzeye taşıyan reklam, imposition sloganı 
ile anneliği “kılavuz”a ihtiyaç duyan bir tanı olarak 
betimlemektedir. Mizahi çekicilik ve irrasyonel ge-
rekçe ikileminde, annelik görevlerini ve şemalarını 
sıralayan “anne kılavuzu (!)”, annenin fiziksel, biyolo-
jik ve toplumsal anlamını “misafir”, “görgü kuralları”, 
“çocuk görevleri (ikinci anne gibi anneye; anneliğe 
yardım eden)” gibi temalar üzerinden aynalamakta-
dır. Çalışmayan, elinde çay tutarak günü doldurma-
ya çalışan, boş vakit sahibi, titiz; düzenli, kontrolcü, 
(ama) şefkatli kişilik özelliklerine haiz ortalama-ge-
nel geçer- standardize ve sterilize edilmiş anneyi 
onaylayan kampanya, kültürel kabulü anne’nin statü 
mitiyle eşleştirmektedir. “Dayanıklı” sloganını anne-
lik üzerinden tasarlayan reklam iletisi, rolün taşıdığı 
tüm oksimoron tabuları bir arada sunarak yapay dili-
ni doğallaştırma gayretine girişmektedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Örneklem alınan beş reklam filminin taşıdığı iletiler 
ve anlamlar, reklamın ideolojik ve paradigma temelli 
ardalanını destekler biçimde baskın ve popüler kül-
türün temas noktalarına hizmet etmektedir. Kadının 
anneleştiği, temsil değerine -feminist teorinin eleş-
tirdiği gibi- atıf içerdiği kitlesel iletişim kodları, top-
lumsal cinsiyet kabulüyle medyada yer bulmaktadır. 
Söylem analizinin ifade ettiği “gösterenler”i oksimo-
ron şekilde resmeden anne temalı reklamlar, “gön-
derge sistemleri”ni emekçi formatında işgören olarak 
anne imajına yedirmektedir. Toplumsal çağrışımlara 
uyum gösteren reklam kampanyaları sahip çıktıkları 
fiziksel, biyolojik ve sosyal anneliği, cinsiyetleştiril-
miş tüketim teması ve irrasyonel (emotional appeal) 
gerekçeler eşliğinde kurgusunu tamamlamaktadır. Bu 
bağlamda doğal kompozisyon yarışına giren, anneyi 
kılavuz, rehber, hizmetkar, duygusal, şefkatli, kont-
rolcü gibi isim ve/veya sıfatlarla anan reklamlar, stan-
dardize-sterilize edilmiş (tanısal figürdeki) anneyi 
kitle mesajı olarak tasarlamaktadır. Yeniden ve ısrarla 
üretilen aynı; “ayna” annelik, reklamlarda tescillenen 
imajıyla pazarlama kaygısına ve tutkusuna geçiş yap-
maktadır. Transforme edilen diliyle örtülü söylemi-
ni toplumsal bağlam ardında gösterge haline getiren 
reklamlar, toplum (toplu; yığın) zihninin anne çağ-
rışımlarını reklam çekicilikleri, etkiler hiyerarşisi ve 
yarar ekseni çerçevesinde pratiğe dökmektedir.

Çalışma geniş açılı bakmak için farklı örneklemde 
“çocuk ve anne”, “marka ve annelik” veya “moderni-
te-aile-anne” ilişkisini aralayan söylem ve/veya içerik 
analizleri (Derrida veya Lacan yapısöküm eleştirisi 
benzeri) üzerinden yapılandırılabilir görünmektedir. 
Reklamlardaki annelik temasını tüketici algısı ve dav-
ranışı boyutunda okumak ve sosyal açıdan anneleşen 
(sosyal sorumluluk projeleri) markaları analiz etmek 
de çalışmanın farklı bir versiyonu olarak araştırılma-
ya değer olacaktır. Öte yandan toplumsallaşma süre-
cinde reklamın etkisinden bahsederek bu süreçteki 
annelik şemasını “kelime bulutu” veya “sosyal ağ ana-
lizi” türü metotlarla irdelemek çalışmanın doğasını 
ve perspektifini zenginleştirecektir.
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Anahtar Kelimeler: Örtülü Pazarlama, Örtülü 
Pazarlama İletişimi, Örtülü Teknikler

Giriş
Firmaların hedeflediği tüketiciyle iletişim kurabilme-
si ve arzu ettiği davranış değişikliğini gerçekleştire-
bilmesi günümüz rekabet koşullarında pek de kolay 
değildir. İstenmeyen mesajlardan kaçınabilmeyi sağ-
layan teknolojik gelişmeler ve mesajlara karşı duyar-
sız kalabilmeyi öğrenen tüketici, firmaların pazar-
lama iletişim çabalarını boşa çıkarabilmektedir. Bu 
nedenle geçmişin başarılı stratejilerinin günümüzde 
başarılı olup olmayacağı sorgulanmaktadır. Bu bağ-
lamda firmalar yeni arayışlar içerisine girmiş ve ör-
tülü pazarlama stratejisi bu arayışın bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Örtülü pazarlama stratejisi, mesajı 
tüketicilerin algılarının üzerinde hareket ederek ulaş-
tırmayı ve olumlu ağızdan ağza yayılımı başlatmayı 
hedeflemektedir. Çalışmanın temel amacı örtülü 
pazarlama stratejisini kavramsal olarak ele almak ve 
uygulama tekniklerini ortaya koymaktır. Örtülü tek-
niklerin tüketici ile iletişim sürecinde gerçek kaynak 
ve mesaj üzerinde örtü kullanması ile mesajı akta-
ran ikinci bir kaynağın ve takip unsurunun varlığı, 
mevcut pazarlama iletişim sürecinde değişikliklerin 
yapılmasını gerekli kılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
örtülü pazarlama iletişim modeli geliştirilerek, açık-
lanmış ve gelecek araştırmalara tavsiyeler ile çalışma 
sonlandırılmıştır.

Örtülü Pazarlama Stratejisi
İçinde bulunulan çağ tüketicilerin reklamlardan, 
haberlere kadar geniş yelpazede tam bir iletişim 
bombardımanına tutulduğu bir dönemdir. Bu bom-
bardıman izlediğimiz programlardan katıldığımız 
etkinliklere kadar yayılmaktadır hatta Weisberg vd. 
(2007)’nin belirttiği gibi oynanılan oyunlardan uza-
ya gönderilen uyduya kadar birçok alanda firmaların 
izine rastlayabilmek mümkündür. Ancak bu mesaj-
lardan çok az bir kısmı bilinçli olarak algılanmakta ve 
bunlarında çok az bir kısmı kişileri alışveriş yapmak 
üzere mağazaya sürükleyebilmektedir (Jurca, 2010; 
Pringle, 2007). Çünkü ticari mesajlardaki bu artış 
devasa mesaj yığınlarını oluşturmakla kalmamış aynı 
zamanda mevcut tüketicilerin çok fazla parçalanma-
sına ve küçük gruplara bölünmesine sebep olmuştur 
(Kaikati ve Kaikati, 2004). Artık tüketicinin kitlesel-
liğinin yerini, bireysellik almıştır. Haliyle gelenek-
sel reklamcılığın etkinliği tartışmalı hale gelmiştir. 
Günümüzün etkili kitle iletişim ortamlarından biri 
olarak kabul edilen televizyon kanallarında, 15-30 
saniye aralığında gösterilen reklamın tüketiciye ula-
şabilmesinin kolay olmadığı söylenebilir. Öte taraftan 
kısa süreli reklam filmlerinin kitle iletişim araçların-
da gösterim maliyetleri de yükselmiştir. Bununla bir-
likte tüketici tarafında meydana gelen gelişmeler işle-
ri daha da karmaşık hale getirmiştir. Gün içerisinde 
sürekli olarak ticari mesajlara maruz kalan tüketici, 
bir taraftan bunlara karşı dikkatini vermemeye çalı-
şırken diğer taraftan mesajları engelleme ya da me-
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sajlardan kaçınma girişiminde bulunmaktadır (Petty 
ve Andrews, 2008). Birçok kanaldan, sürekli olarak 
gönderilen bu mesajların tüketiciyi etki altına alma 
çabası, zamanla tüketicinin mesajlara karşı bağışıklık 
kazanmasına (Jurca, 2010), ilgisiz hale gelmesine ve 
sonucunda duyarsızlaşmasına sebep olmuştur (Gup-
ta ve Lord, 1998). Diğer yandan dijital ve kişisel video 
kaydediciler olarak adlandırılan teknoloji sayesinde 
izleyiciler, programları kaydedebilmekte ve reklam 
kuşaklarını atlayabilmektedirler (Kaikati ve Kaikati, 
2004; Swanepoel vd., 2009). 

Yaşanılan bu gelişmelerin paralelinde geleneksel 
pazarlama iletişim yöntemleriyle tüketiciye ulaşa-
bilmenin güçlüğünün farkında olan pazarlamacılar, 
tüketicilere ulaşabilmek için yeni yollar aramaya 
başlamışlardır. Bu arayışın sonucunda birçok yeni 
yöntem ortaya çıkmıştır. Bunlardan birisi de örtülü 
pazarlama stratejisidir. Örtülü pazarlama stratejisi, 
tüketicinin algısının üzerinde hareket etmektedir. Bu 
strateji olumlu ağızdan ağıza iletişim yaratmak ama-
cıyla insanları en savunmasız anında yakalayarak, 
ürünün yoğun ve kalabalık olan pazar yerinde farkı-
na varılmasını sağlamaya çalışmaktadır (Kaikati ve 
Kaikati, 2004). Bunu gerçekleştirirken reklam veren 
ile mesaj arasında doğrudan var olan bağlantıyı açığa 
vurmadan, ürün tanıtımı yapılmaktadır (Scanlon ve 
Hearn, 2006). 

Örtülü pazarlama stratejisinin ne olduğuna ilişkin 
yapılan tanımlamaların (Kaikati ve Kaikati, 2004; 
Scanlon ve Hearn, 2006; Petty ve Andrews, 2008; 
Roy ve Chattopadhyay, 2010; Martin ve Smith, 2008; 
Milne vd., 2008; Swanepoel vd., 2009) özünde, tüke-
tici ile iletişime geçme esnasında firmanın ve/veya 
mesajın ya da her ikisinin birden üzerinin örtülerek, 
mesajın alıcıya ulaştırılmasından bahsedilmektedir. 
Böylelikle, alıcının mesajdan kaçınmasının önüne 
geçilmekte ve mesaj kendisine ulaştırılabilmektedir. 
Örtülü pazarlama stratejisi, pazarlama iletişim süre-
cinde gerçek kaynağın ve/veya iletilecek olan mesa-
jın üzerinde belirli seviyelerde örtü kullanılarak, alıcı 
ile etkileşime geçilebilecek her türlü ortamda, mesa-
jın aktaran kaynak tarafından alıcıya iletilmesi süreci 
olarak tanımlanabilir.

Örtülü Pazarlama İletişim Modeli
Tüketiciyle iletişim kurmak, onu ürün hakkında 
bilgilendirmek ve ikna etmek için kullanılan birçok 
örtülü teknik bulunmaktadır. Bunlar; ürün yerleştir-

me, bilinçaltı mesaj, ünlüler, marka elçileri, gençlik 
pazarlama ve kasıtlı yönlendirmeler gibi uygulama 
teknikleridir. Bu tekniklerin tüketici ile olan iletişim 
süreçleri incelendiğinde, mevcut pazarlama iletişim 
süreciyle arasında bir takım farklılıkların olduğu gö-
rülmektedir. 

Mevcut pazarlama iletişim süreci, temel iletişim mo-
deline dayanmakta ve kaynak unsuru ile başlamakta-
dır. Bu kaynak, iletişim kanalına uygun olarak mesajı 
hazırlayıp, kodlamaktadır. Kodlama işlemi kaynak 
tarafından yapılabileceği gibi uzman kuruluşlar tara-
fından da yapılabilmektedir. Kodlanan mesaj, seçilen 
ortam içerisinde alıcıya iletilmektedir. Alıcı deneyim-
leri ve algılaması ile mesajın kodunu açmakta ve son-
rasında tepkisi oluşmaktadır. Bu tepki, geri bildirim 
aracılığıyla mesaj sahibine ulaştırılmaktadır. Süreç 
boyunca kaynağın kim olduğu ve iletilen mesajın ne 
olduğu, alıcı tarafından bilinmektedir. 

Örtülü pazarlama iletişim sürecinde ise iletişim süre-
cini başlatan kaynağın kim olduğu alıcı tarafından her 
zaman bilinmemektedir. Aynı şekilde iletilen mesajı 
da alıcı her zaman doğrudan algılamayabilmektedir. 
Örtülü pazarlama iletişim sürecinde mesajı hazırla-
yan ile mesajı ileten farklı kişi ya da nesne olabilmek-
tedir. Alıcının tepkisi mesaja maruz kaldığı anda or-
taya çıkmayabilir. Çünkü mesajın iletildiği yer, zaman 
ve kullanılan iletişim türü farklılık gösterebilmekte-
dir. Bu nedenle süreç üzerinde gerçek kaynağın kont-
rolünün olabilmesi için süreci ve alıcıyı takip etmesi 
gerekmektedir. Örtülü pazarlama iletişim sürecinde, 
alıcının geri bildirimde bulunmasının temel nedeni 
mesajı anlamlandırabilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu 
bilgiye erişim sağlamaktır. Örtülü pazarlama iletişim 
modelinin geliştirilmesinde mevcut pazarlama ileti-
şimi ile arasındaki bu farklılıklar göz önünde bulun-
durulmuştur. Örtülü pazarlama iletişim modeli, 1948 
yılında Lazarsfeld ve arkadaşlarının önermiş olduğu 
iki aşamalı iletişim modelinden esinlenilerek ve te-
mel iletişim modeline dayandırılarak kavramsal ola-
rak geliştirilmiştir. Modelin oluşturulması aşamasın-
da göz önünde bulundurulan bir takım ön koşullar ve 
varsayımlar da bulunmaktadır. Bunlar;

1. Alıcı, salt mesajı alan, pasif konumda bir unsur 
değildir bilakis bilgi arayışında olan, sürecin de-
vam etmesi noktasında kritik öneme sahip, aktif 
bir unsurdur.

2. Model iletişim sürecinin gerçek ya da sanal or-
tamda; kitle ya da kişilerarası iletişim tercih edi-
lerek gerçekleştirildiğini varsaymaktadır.
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3. Alıcı, mesajı anlayabilmek ve anlamlandırmak 
için bilgi ihtiyacı duyması durumunda geri bil-
dirimde bulunmaktadır. Bunun dışında mesajın 
alıcısında, ortaya çıkan her türlü durum tepki 
olarak değerlendirilmektedir.

4. Takip unsuru firma kaynaklıdır ve tek taraflı iler-
lemektedir.

5. Pazarlama iletişim süreci belirli bir anda başlar 
ancak sürecin ne zaman biteceği belirsizdir  ve 
bunun bilinemeyeceği varsayılmaktadır.

6. Gerçek kaynak üzerinde örtünün kullanılma-
sı, ikna edici iletişimde kaynağın sahip olması 
gereken özellikleri ortadan kaldırmamaktadır 
(inandırıcılık, çekicilik, güvenilirlik, karizma, 
uzmanlık gibi). Zira bu özellikler aktaran kaynak 
üzerine yüklenmektedir.

Modele, gerçek kaynak ve mesaj üzerinde kullanılan 
örtüden dolayı örtülü pazarlama iletişimi modeli adı 
verilmiştir. Aşağıda yer alan Şekil 1.’de örtülü pazar-
lama iletişim modeli önerisi ayrıntılı olarak sunul-
maktadır.
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Şekil 1. Örtülü Pazarlama İletişim Modeli 

Şekil 1. Örtülü Pazarlama İletişim Modeli

Modelin ilk ögesi gerçek kaynaktır. Süreci başlatan ve 
kontrol altında tutan bu öge, kimliğinin hangi seviye-
de ifşa edileceğini belirler ve bunun için üç seviyeden 
oluşan bir örtü kullanır. Ardından alıcıya iletilmek 
üzere mesajı hazırlar. Süreçteki ikinci örtü mesaj üze-
rinde kullanılmaktadır. Mesajın hangi seviyede alıcı 
tarafından algılanacağı belirlenir ve kodlama işlemi 

yapılarak, mesaj aktaran kaynağa ulaştırılır. Böylece 
sürecin ikinci aşaması başlar. Aktaran kaynak; gerçek 
kaynak tarafından belirlenmiş bir unsurdur ve temel 
sorumluluğu, önceden belirlendiği şekliyle mesajı 
alıcıya ulaştırmaktır. Mesaj, aktaran kaynağa uygun 
biçimde ortama bırakılır. Alıcı ortamdan gelen mesa-
jı çeşitli faktörlerin etkisi altında kod açma işlemine 
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tabi tutar. Alıcı, mesajı daha iyi anlamak için aktaran 
kaynağa geri bildirimde bulunur. Çift yönlü olan geri 
bildirim, gerçek kaynağın tespit edilmesi halinde ger-
çek kaynağa doğru da olur. Geri bildirim sonrasında 
alıcı, mesajı anladıktan sonra mesaja karşı tepkisiz 
yani nötr kalabilir, olumlu veya olumsuz tepki de ve-
rebilir. Süreci etkisi altında bulunduran ve olumsuz 
yönde etkileyen unsur ise gürültüdür. Son olarak, 
gerçek kaynağın, iletişim sürecinin doğru ve arzu 
edildiği gibi devam edip etmediğini görebilmesi; alıcı 
tepkisinin ne ve hangi yönde olduğunu tespit edebil-
mesi için takip unsurunu aktif olarak kullanması ge-
rekmektedir. Takip unsuru, pazar araştırmaları, satış 
rakamları, kâr/zarar tabloları gibi araçları kulanmak-
tadır ve bu şekilde gerçek kaynak süreci kontrol altın-
da tutabilmektedir.

Sonuç
Günümüzün yoğun rekabet ortamında firmaların 
benzer stratejileri kullanıyor olması, sürekli iletişim 
ortamlarına ürünlerine ilişkin mesajları bırakması 
devasa büyüklükte mesaj yığınlarının oluşmasına ne-
den olmuştur. Geçmişe kıyasla eğitim seviyesi artan 
tüketici, teknolojinin yardımıyla firma mesajlarından 
kaçınabilmeyi, onlara karşı hazırlıklı olabilmeyi öğ-
renmiştir. Bu nedenle geleneksel yöntemler ile mesaj 
yığınları içerisinde kalan tüketiciyi yakalayabilmek, 
ona ulaşabilmek ve onu etkileyebilmek bir hayli zor-
laşmıştır. Üstelik geleneksel yöntemlerin artan ma-
liyetleri, firmaları farklı ve yaratıcı alternatifler bul-
maya zorlamıştır. Örtülü pazarlama bu arayışın bir 
ürünü olarak ortaya çıkmış bir stratejidir. Bu strateji, 
tüketiciye mesajı ulaştırabilme konusunda firmalara 
önemli fırsatlar sunmakta ve tüketiciyle olan iletişi-

minde kitle iletişimden ziyade kişiler arası iletişimi 
tercih ederek uygulanmaktadır. Bu şekliyle, firmalara 
hem etkinlik hem de maliyet açısından avantaj sun-
duğundan, strateji çok hızlı bir şekilde pazarlamacıla-
rın gözdesi haline gelmiştir (Scanlon ve Hearn, 2006). 
Bu stratejinin hızla yaygınlaşması, yerli literatürde 
konuya ilişkin boşluğun tespit edilmesi, mevcut pa-
zarlama iletişim modelinin birçok tekniğin işleyişini 
açıklamada yeterince güçlü olmadığının görülmesi, 
bu çalışmanın ortaya çıkmasına etki eden nedenler 
arasında sayılabilir. 

Konuya ilişkin önceki yıllarda yapılan çalışmalar 
(Ahmed, 2000; Kaikati ve Kaikati, 2004; Petty ve 
Andrews, 2008; Roy ve Chattopadhyay, 2008; Milne, 
Bahl ve Rohm, 2008; Campbell vd., 2013) bir taraftan 
stratejiyi tanımlamayıp, farklı alanlarda kullanılabile-
ceğini ortaya koyarken, diğer taraftan teknikleri sınıf-
landırmaya, etiksel boyutlarını değerlendirmeye ve 
etkinliğini ölçümlemeye yönelik yürütülmüştür. Bu 
çalışma, örtülü pazarlama stratejisini ayrıntılı olarak 
ele alması ve açıklamasının yanı sıra birçok tekniği 
kapsamına dâhil etmesi bakımından literatüre önem-
li katkı sunmaktadır. Ayrıca stratejinin tarihsel geç-
mişini ortaya koyan bu çalışma, önermiş olduğu ör-
tülü pazarlama iletişim modeli ile farklı bir bakış açısı 
getirmektedir. Gelecekte konuya ilişkin yürütülecek 
araştırmalarda öncelikli olarak stratejinin hukuksal 
ve etiksel boyutunun irdelenmesi tavsiye edilebilir. 
Örtülü pazarlama tekniklerinin tüketicilerde etiksel 
kaygılara neden olup olmadığı incelenebileceği gibi 
bu tekniklere yönelik tüketici tutumunu belirlemeye 
ve tekniklerin etkinliğini tespit etmeye yönelik çalış-
malar da yapılabilir.
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Anahtar Kelimeler: Rossiter-Percy Modeli, Reklam, 
Marka Farkındalığı, Havayolu

Giriş ve Amaç
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ortamında işlet-
melerin en önemli amaçlarından birisi, tüketicilerin 
satın alma kararları ve tüketim tercihleri üzerinde et-
kili bir olgu olan marka farkındalığının yaratılmasıdır. 
Buradan yola çıkarak marka farkındalığı hakkında en 
son ve geçerli tanımlardan birini yapmış olan Keller 
(2008) bu kavramı, marka hakkında yüzeysel bilgiye 
sahip olan tüketicinin markayı tanıması ve hatırlama-
sı olarak tanımlamıştır. Daha önce konuyu kurduğu 
bir modelle derinlemesine irdeleyen Rossiter-Percy 
(1997) markanın devamlılığının sağlanması açısından 
son derece önemli olan marka farkındalığı yaratılma-
sının en önemli araçlarını, reklam ya da medyada gö-
rünürlük olarak nitelemiştir. Bu kapsamda yayınlanan 
reklamlarda teorik ve pratik açıdan marka farkında-
lığının gerçekleşip gerçekleşmediğinin önceden sezil-
mesi işletmelerin tutundurma faaliyetlerinin başarısı 
ve kaynakların etkin kullanımı açısından büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların 20. 
yüzyılın başlarından itibaren literatürde yerini almaya 
başladıkları görülmektedir. Çalışmalar arasında Le-
wis’ in geliştirdiği (1925) AIDA (Attention, Interest, 
Desire, Action), Colley’ e (1961) ait DAGMAR (Defi-
ning Advertising Goals for Measured Advertising Re-
sults) (Wijaya, 2011) ve son olarak Rossiter ve Percy’ 
nin (1987) literatüre kattığı Rossiter-Percy Izgarası 
(RPI) reklam üzerine kurdukları hiyerarşik modeller-
le ön plana çıkmışlardır.

Bu kapsamda çalışmanın amacı, internette ya-
yınlanan video reklamlara rehber olacak şekilde, 
Türkiye’de havayolu iç hat pazarında faaliyet gösteren 
Pegasus Havayolu işletmesinin 2003-2014 yılları ara-
sında sosyal medya hesaplarından yayınlamış olduğu 
video reklamların Rossiter-Percy Izgarası (RPI) mo-
deline göre değerlendirmesidir. Modele dayalı veri 
analiziyle sonuç ve tartışma bölümlerinde, hem rek-
lam literatürüne hem de havayolu firmalarına yöne-
lik pazarlama araştırmalarına katkı sağlayacağı düşü-
nülmektedir. Bu noktada nitel araştırmalara yönelik 
çalışmaların genelleme amaçlı çalışmalar olmadığını 
belirtmekte yarar vardır. Küçük çaplı örneklerle bu 
örneklerin bulundukları koşul ve şartlar içinde araş-
tırma sonuçları elde ettiği için aynı tutarlı sonuçlara 
her koşulda ulaşılabileceğine ilişkin bir yorumda bu-
lunmak da keza nitel araştırmalar için oldukça zordur 
(Kurtuluş, 2010: 36). Dolayısıyla bu çalışmada ulaşı-
lan sonuçların bütün evrene uygulanması tartışmalı 
olmakla birlikte araştırmanın temel amacı Türkiye iç 
pazarında faaliyet gösteren düşük maliyetli havayolu 
firmalarının sosyal hesaplarından olan Facebook’ ta 
1 milyonun üzerindeki takipçisiyle en fazla takipçi 
sayısına sahip Pegasus Havayolu’ nun reklamlarında 
yer alan marka farkındalığı hususunu derinlemesine 
incelemektir. Çalışma daha önce de belirtildiği üzere 
rehber niteliği taşıyacak keşifsel bir araştırmadır. 

Literatür Analizi
Rossiter-Percy Izgarası reklamlarda yer alan görsel ve 
sözlü unsurları analiz ederek pazarlamacılara yol gös-
termeye çalışan bir modeldir. 

Pegasus Havayolu Firması Reklamlarının Rossiter-Percy 
Izgarası Perspektifinden Analizi
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Model, özel marka farkındalığı ve davranışı amaçla-
rını taşıyan reklamların incelenmesi için Rossiter ve 
Percy tarafından 1980-1987 arasında önerilmiş ve 
stratejik içerikleriyle tartışılmıştır. Modelde, tanınır-
lık ve hatırlanma amaçları marka farkındalığı başlığı 
altında ve satın alma kararıyla bağlantılı katılım ve 
ürün kategorisi içinde davranışa yön veren motivas-
yonları irdeleyen marka davranışı tartışılmaktadır. 
Bununla birlikte modelde güdülenmenin pozitif ya 
da negatif, ilgilenimin ise düşük ya da yüksek olup 
olmadığı detaylıca anlatılmaktadır.

Marka tanınırlığı ve hatırlanması iki ayrı marka far-
kındalığı tipidir. Buradaki fark, satın alan kişinin 
aklında ilk anda canlanan kategori ihtiyacı ve marka 
farkındalığının yarattığı iletişim etkisidir (Percy ve 
Rossiter, 1992). Kısaca Şekil 1’de görüldüğü gibi mo-
delin amacı medyadaki reklamlar için yaratıcı fikirler 
vermektir (Rossiter, 1997).

Yapılan literatür incelemesinde Rossiter-Percy Izga-
rası (RPI’nın) kullanıldığı çalışmalardan bazıları Tab-
lo 1’de derlenmiştir.

 

 

 

 

Marka Farkındalığı 

 

Marka Tanınırlığı Markanın Hatırlanması 

 

Satın alma sırasında 

 

Satın alma öncesinde 

Marka Kategori ihtiyacı  Kategori ihtiyacı     marka 

Şekil 1. Rossiter-Percy Izgarası’nda Marka Farkındalığı İçin Reklamlarda Yaratıcı Taktikler, 1997: 213.

Tasarım ve Yöntem
Nitel bir yöntemle ele alınmış olan bu çalışma, 
Türkiye’de 2003 yılında yaşanan serbestleşme hareke-
tinin ardından pazara girmiş olan Pegasus Havayolu’ 
nun Facebook hesabında yayınlamış olduğu reklam-
ların RPI modeli ile analiz edilmesidir. Çalışmanın 
tasarımında betimsel bir yol izlenmiş olup, Türkiye 
iç hat pazarında düşük maliyetle hizmet veren firma-
lar arasında en fazla takipçi sayısına (22 Nisan 2015 
saat 21.20 itibariyle 1.291.173) sahip Pegasus’ un 
2003 yılından 2014 yılına dek Facebook hesabında 
yayınlamış olduğu 52 reklam, yargısal örneklem yön-
temiyle araştırmacılar tarafından seçilmiştir. Yargısal 
örnekleme yönteminde öğeler, örnek için çalışma ev-
reninden rasgele değil, belli özelliklerinden dolayı ve/
veya araştırmacının kendi kararı/sağduyusuna göre 
seçilmektedirler (Böke, 2009: 125). Bu doğrultuda 
Rossiter-Percy Izgarası’ na göre görsel reklam katego-
risinde yer alan video reklamların araştırma amacına 
daha uygun düşeceği araştırmacılar tarafından uygun 
görülmüştür.

Örneklem nitel araştırmalarda temel veri toplama 
türlerinden olan içerik analizi ile elde edilmiştir. Bi-
lindiği gibi içerik analizi araştırmacının araştırma 

konusu ile ilgili olduğunu düşündüğü kimi belgele-
ri analiz etme yöntemidir (Hodder, 2002). Bu analiz 
yönteminde her ne kadar yazılı kaynaklar en sık kul-
lanılan veri kaynakları olsa da film, müzik kayıtları, 
reklamlar, internet siteleri, bloglar ve bilgisayar oyun-
ları gibi diğer materyaller de içerik analizi için uygun 
veri kaynaklarıdır (Kurtuluş, 2010: 51) Dolayısıyla 
firmanın Facebook hesabından içerik analizi ile elde 
edilen video reklamlar, RPI modeli ışığında görsel çö-
zümlemeye tabi tutulmuştur.

Analiz için kullanılan RPI modelinde ise reklama 
maruz kalan izleyicinin reklamda yer alan ürüne veya 
hizmete karşı marka farkındalığı ve davranışını nasıl 
kazanacağına dair stratejiler verilmektedir (Percy ve 
Rossiter, 1992).

Bulgular ve Tartışma
Pegasus Havayolu’ nun 2003-2014 yılları arasında 
yayınlamış olduğu reklamlar RPI modeline göre gör-
sel çözümleme yöntemiyle incelendikten sonra elde 
edilen veriler ızgarayla eşdeğer tabloya işlenecek ve 
işletme video reklamlarında yer alan görsel, sesli ve 
yazılı mesajların RPI modeline göre yolcularda firma 
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markasına yönelik farkındalık yaratıp yaratmadığı 
tartışılacaktır. Analiz sonucunda Türkiye havayolu 
pazarında düşük maliyetle hizmet veren işletme-
nin reklamlarına maruz kalmaları halinde gerçek ve 
potansiyel müşterilerin markayı tanıyıp, satın alma 
kararı esnasında zihinlerinde yer alan markalar ara-
sından bu markayı hatırlayıp hatırlamayacakları RPI 
perspektifinden anlaşılmaya çalışılacaktır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
RPI modeline uygun bir biçimde örnek reklam ana-
lizlerinin yapıldığı bu çalışmanın hem reklam litera-
türüne hem de havayolu firmalarına yönelik pazar-

lama araştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Çalışma sürecinde işletmenin sosyal medya 
hesabında 2003 yılından sonra yayınlamış olduğu 52 
reklam incelemeye alınmıştır. Bu çalışmada Rossiter-
Percy Izgarası modelinde yer alan “Marka Farkındalı-
ğı” bölümü incelenecek, böylece işletme reklamlarına 
maruz kalan izleyicinin modele göre marka farkında-
lığı elde edip etmediği anlaşılacaktır. Dolayısıyla ge-
lecek çalışmalarda modelin ikinci kısmında yer alan 
“Marka Davranışı” bölümünün incelenmesi, ayrıca 
modelin başka havayolu firmalarına ve diğer sektör-
lere de uygulanarak literatüre katkı yapılması tavsiye 
edilmektedir.

Tablo 1. Rossiter-Percy Izgarası Modelinin (RPI) Kullanıldığı Çalışmalar

Çalışma Örneklem Sonuç 

Rath ve 

Mohapatra 

(2013) 

İşletme Yönetimi dersini 

alan 236 erkek ve kız 

öğrenci 

Özel tüketim ürünlere yönelik yapılan yüksek farkındalık 

anketleri sonucunda markanın hatırlanması konusunda 

sadece kelimelerle ifade edilen reklamların %71,2 ile 

görsel ve sözlü reklamlara oranla daha yüksek oranda 

tercih edildiği görülmüştür. 

Aktaş 

(2011) 

15 Mayıs-15 Haziran 

2011 tarihinde 

televizyonda yayınlanan 

Bingo, Omo, Tursilmatik, 

Persil ve Ariel 

markalarına ait reklamlar. 

İncelenen reklamlar sonucunda her markanın izleyiciyi 

harekete geçirecek ve özellikle kadınlara yönelik ikna 

edici çeşitli güdüleme yöntemlerinin kullanıldığı, en çok 

kullanılan motivasyon unsurunun ise “koku” olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca reklamlarda marka tutumu ve 

ilgilenim kavramlarının da birer ikna unsuru olarak yer 

alması gerektiği belirtilmiştir. 

Huhmann, 

Franke ve 

Mothersba

ug (2011) 

1996-2008 yılları 

arasında tüketici ve iş 

dergilerinde yayınlanan 

930 reklam. 

Dergilerde yer alan reklamlar RPI’ ya göre 

skorlandırılmış bilgisel ürün reklamları %45 ile 

ortalamanın üzerinde çıkarken, dönüşümsel ürün 

reklamlarının %63’ ünün dikkate değer olduğu 

saptanmıştır. Bu skorlarda göz önüne alınan unsurların 

başında ise reklamın birden çok sayfada yer alması, renk 

uyumu, büyük/küçük punto ile gösterilmiş yazılar ve 

kutlama mesajları gelmiştir. 

Wu (2007) Yaş ortalaması 22 olan 

115 Üniversite öğrencisi. 

Öğrenciler arasında web sitelerini ziyaret etmeden önceki 

niyetleri incelenmiş ve öğrencilerin site ziyaretleri öncesi 

ilaç, şekerleme, araç gibi ürünlerde uzmanlaşmış 

markalarda ziyaretçi niyetlerinin yüksek ilgilenim ve 

bilgisel ürün kategorisinde daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Diğer bir sonuçsa web sitelerinin marka 

davranışını ve ziyaret öncesi niyetleri etkilediğidir. 
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Özet
Bu çalışma, ulusal televizyon reklamlarındaki hayvan 
imgelerinin nasıl tasvir edildiğini belirlemek ve mev-
cut literatüre katkıda bulunmak amacıyla gerçekleşti-
rilmiştir. Bu amaç doğrultusunda 01 Kasım 2014 - 31 
Ocak 2015 tarihleri arasındaki ulusal televizyon rek-
lamlarına yönelik içerik analizi yöntemi uygulanmış-
tır. Araştırma sonuçlarına göre; hayvanların reklam-
larda çoğunlukla dekoratif nesne ve/veya geri planda 
bir figür olarak kullanıldığı, reklamlarda evcil hayvan-
ların tercih edilerek, ev içinde aileden biri olarak tasvir 
edildiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Televizyon Reklamları, 
Hayvan.

Abstract
The aim of study is to determine how figures of ani-
mals are used on national television channel’ adverti-
sings and to contribute to the available literature. Wit-
hin this purpose, the content analysis was applied for 
advertising in national television channel between 01 
November 2014 - 31 January 2015. According to the 
results of the study, animals in advertising were used as 
a decorative object and/or a figure in the background. 
Additionally, pets were preferred in advertising and 
they were portrayed as one of the family members in 
their houses.

Keywords: Advertising, Television Advertising, 
Animal

Giriş
Reklamın temel amacı, eğlendirmek, bilgi vermek, 
reklamı yapılan ürün ve hizmetleri tüketicilere tanıt-
mak, onlarda istek uyandırmak ve onu satın almaya 
ikna etmektir. Reklam, bu amacını tüketicilerin bilgi 
düzeyinde, tutumunda ve davranışlarında değişiklik 
yaratarak gerçekleştirmektedir (Özgür, 2001, s.12). 
Bireylerin oluşturdukları tutumların onların satın 
alma kararlarında doğrudan etkileri vardır (Odaba-
şı ve Barış, 2003, s.74). Reklam tutumu, “belirli bir 
reklama maruz kalındığında reklama karşı olumlu 
ya da olumsuz tarzda tepki verme eğilimi” olarak 
tanımlanmaktadır. Reklama karşı olumlu bir tutum 
beğenme olarak adlandırılırken, “beğenilmezlik” 
olumsuz bir tutumu nitelemektedir (Çakır ve Çakır, 
2007, s.39). Örneğin, tüketiciler, reklamlarda güzel 
veya yakışıklı mankenler, güzel bebekler veya yavru 
hayvanlar gördüklerinde reklamı yapılan ürün veya 
hizmete karşı pozitif tutum geliştirebilmektedirler 
(Koç, 2008, s.177).

Pazarlama faaliyetinin en önemli unsuru olarak de-
ğerlendirilen reklamlar, insanların maddi olanakları 
ne olursa olsun, onları daha fazlasını istemeye özen-
dirmektedir ki bunu yaparken de reklamın tanıttığı 
ürün ya da hizmete anlam yüklemesi kaçınılmazdır 
(Karaca ve Papatya, 2011, s.480). Reklama anlam yük-
lenirken, reklamcıların başvurduğu yollardan birisi 
de reklam için imaj yaratmaktır. Ürün ve hizmetlerin 
hem kendilerinin hem de reklamlarının benzeşmesi 
ve farklılık yaratma ihtiyacı da, göstergeler ve yan im-
geler bolluğuna yol açmaktadır (Özerkan, 2004, s.23). 
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Günümüz tüketim dünyasının, gereksinimlerin kar-
şılanmasını aşarak gösterge ve sembollerin tüketimi-
ne doğru yön değiştirmesi de reklamlarda yaşam tarzı 
formatının kullanılmasına yol açmıştır. Yaşam tarzı 
reklamcılığı, akıldan çok duygulara hitap etmekte, 
prototipten çok, stereotipleri (imgeleri) kullanmakta-
dır (Yavuz, 2004, s. 45).

Reklamlar artık ürün/hizmeti tanıtmak ve bilgilen-
dirmekten çok onları birtakım duygularla eşleştirip, 
popüler kültür ürün ve hizmetlerinden aldıkları sim-
geleri kullanarak tanıtma yoluna gitmekte böylece 
ürün/hizmetlere kimlik kazandırarak, bireyler için 
bir şey ifade eder hale getirmeye çalışmaktadırlar. 
Reklamlarda, tüketicinin ürün/hizmete yönelik duy-
gusal bağ kurup tüketim faaliyetiyle o duyguların ger-
çekleşeceği üzerinde durulmaktadır. Bunu yaparken 
de özellikle hedef kitleyi etkilemesi bakımından bazı 
imge ve nesneler kullanılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, 
bireylerin günlük yaşamlarında ve tabii ki tüketim 
süreçlerinde bir takım nesneleri, hayali kahraman-
ları veya kişileri vb. kişisel ifade aracı olarak dikkate 
almaları neticesinde mesajların içerik bileşenleri de 
farklılık yaratmak adına yenilenir ki, tam bu noktada 
değişen dünya düzenindeki iletişim sürecinin yeni et-
kileşim araçları olarak ikonlar, maskotlar, logolar, im-
geler karşımıza çıkmaktadır (Fırlar ve Dündar, 2011, 
s.331). Kullanılan bu imgelerden biri de hayvanlardır. 
Stone (2014), çoğu tüketicinin hayvanları cezbedici 
bulduğunu ve onlardan etkilendiğini belirtip tüketi-
cilerin markalar ile hayvanlar arasında bağ kurduğu 
için satışlarını arttırmak isteyen işletmelerin reklam-
larında hayvanları kullanması gerektiğini vurgula-
maktadır. Dolayısıyla bir reklamda dikkat, ilgi çek-
me, bilgilendirme ve ikna etme aşamalarında başarılı 
olunması tüketiciyi satın alma eylemine yöneltme 
konusunda başarılı olma olasılığını yükseltmektedir 
(Oluç, 1990, s.15).

Hayvanlar reklamlarda ya gerçek halleriyle ya da ani-
masyon şeklinde kullanılmaktadır. Reklamlarında 
hayvan kullanmak isteyen reklamcılar, hayvanlara 
insan niteliği vererek antropomorfizm (insanlaştır-
ma) yolunu da tercih edebilmektedirler. Reklamlarda 
kullanılan hayvan imgesi ürün/hizmetle ilgili doğru-
dan bilgi sağlamasa ve ürün/hizmetle ilgili olmasa 
da, reklamcılar etkili bir hayvan imgesi ile markayı 
ilişkilendirerek tüketicilerin tutumlarını değiştirebil-
mektedir (Lancendonfer vd., 2008, s.384). Reklamcı-
lar hayvanları dikkat çekmek ve ürün/hizmetle ilgili 
olumlu duygular oluşturmak için kullanmaktadırlar. 
Hatta Lancendonfer ve diğerleri (2008), tüketicilerin 

hayvanlarla bağdaştırılmış markalara olan farkında-
lıklarının ünlülerin oynadığı reklamlara olan farkın-
dalıklarından daha fazla olduğunu belirtmektedir. 
Nielsen Araştırma Şirketi, İngiltere’de 2012 yılının en 
iyi on reklamı içinde dört tane hayvanlarla ilgili rek-
lamın bulunduğunu açıklamıştır (http://www.rapidt-
vnews.com. 27.12.2014). Hayvanlarla reklamlarda bu 
kadar yaygın kullanılmalarına rağmen,Türkiye’de bu 
konuda yapılmış çok fazla çalışma bulunamamıştır.

Belirtilen bu temel çıkış noktasından hareketle bu 
çalışma iki bölümden meydana gelmektedir. İlk 
bölümde,geçmişte hayvan imgesinin reklamlarda ne 
şekilde tasvir edildiğini ortaya koyan özet bir litera-
tür taramasına yer verilmiş, ikinci bölümde ise günü-
müzde televizyon reklamlarındaki hayvan tasvirlerini 
değerlendirmeye yönelik bir içerik analizi yapılmış, 
daha sonra da sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Reklamlardaki Hayvan İmgeleri 
(Reklamlarda Hayvanların Kullanımı)
Pazarda benzer ürün/hizmeti üreten birden fazla iş-
letmenin olması ve rekabetin bu doğrultuda şiddet-
lenmesi pazarlamacıları dolayısıyla reklamcıları fark-
lı stratejiler geliştirmeye yöneltmiştir. Reklamcıların 
en önemli amaçlarından biri tüketicilerin dikkatini 
çekerek ürün veya hizmetlerin satın alınmasını sağ-
lamaktır. Reklamlarda renge, cinselliğe, şiddete ve 
görsel öğelere yer veren reklamcıların son zamanlar-
da görsel öğeler içinde en çok başvurdukları taktik, 
reklamlarda hayvanların kullanılması olmuştur (Sto-
ne, 2014, s.3-4). Moyers (2001), aslında reklamcılığın 
başlangıcından beri reklamlarda hayvanların kulla-
nıldığını, hatta reklamlarda kullanılan ilk hayvanın 
fil “Jumbo” olduğunu söylemektedir.

Reklamlarda hangi hayvanın kullanılacağı oldukça 
önemli bir konudur. Bu konuda Lennklo (2010), rek-
lamlarda kullanılacak hayvan seçiminin işletme için 
çok önemli olduğunu, kullanılan hayvan işletmenin 
kimliğini somutlaştırdığı için işletme ve hayvan ara-
sındaki bağın çok açık bir şekilde kurulması gerekti-
ğini belirtmektedir. Stephan (2010) da, reklamlarda 
kullanılan hayvanlar insanlara ne kadar yakınsa, tü-
keticilerin o ürün/hizmeti benimsemelerinin o kadar 
kolay olacağını belirtip günümüzde köpeklerin çoğu 
insanın ailesinden bir parça olarak düşünüldüğünü, 
bu yüzden de bu tür hayvanların reklamlarda kulla-
nılmasının evcil olmayan hayvanlara oranlara satışla-
rı daha çok arttırdığını vurgulamaktadır.
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Kullanılacak hayvan seçiminden sonra diğer önem-
li bir konu da, reklamlarda gerçek hayvan mı, ani-
masyon karakter mi kullanılacağıdır. Halim (2012), 
hayvanın nasıl kullanıldığının tüketicinin algısında 
önemli farklılıklara yol açtığını, gerçek hayvanların 
tüketicide doğa algısı, animasyonların ise sevimlilik 
duygusu oluşturduğunu söylemektedir. Bu yüzden, 
tüketiciye istenen mesajın verilmesinde kullanılan 
hayvan ve bu hayvanın ne şekilde kullanıldığı önemli 
bir faktördür.

Reklamcılar, reklamlarda hayvan kullanımının be-
lirli bir yaş grubu ya da insan tipiyle sınırlı olmadı-
ğını, her çeşit hedef kitleye ulaşmak için reklam-
larda hayvan kullanılabilineceğini söylemektedir 
(http//:psychologyconsumer.com., 31.12.2014). Bu 
noktada da, hangi hedef kitleye ulaşmak için hangi 
hayvanın kullanılacağı sorusu önem kazanmaktadır. 
Örneğin Waiters ve diğerleri (2001), ilkokul çağın-
daki çocukların hayvan karakterlerini çok sevdiğini, 
özellikle de kızların reklamlarda kullanılan sevimli 
hayvanlardan daha çok etkilendiklerini belirtmek-
tedir. Bu nedenle de özellikle hedef kitle çocuklarsa, 
reklamlarda kullanılacak hayvanların animasyon ka-
rakterler şeklinde kullanılması daha uygun olmakta-
dır (Halim, 2012, s.25)

Hayvanlar reklamlarda, sevilen bir canlı olarak hay-
van (aileden biri imajı), sembol olarak hayvan (logo 
veya bir fikrin temsili), araç olarak hayvan (tüketim 
veya insanların yararı için hayvan kullanımı), kinaye 
anlamında hayvan kullanımı (insan özelliği verilen 
hayvanlar), sıkıntı oluşturan hayvan (insana zarar 
veren böcekler) ve kendi doğasında hayvan olmak 
üzere altı şekilde kullanılmaktadır (Lerner ve Kolaf, 
1999, s.565).

Hayvanlar reklamlarda çeşitli şekillerde kullanıldığı 
için, reklamlarda hayvan kullanımını inceleyen çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır. Bu konu ile ilgili olarak yapılan 
bazı çalışmalar şunlardır:

Spears vd. (1996) tarafından yapılan çalışmada, rek-
lamlarda en çok kedi, köpek, at ve kuşun kullanıldığı-
nı, hizmet sunumunun yapıldığı reklamlarda genelde 
yabani hayvanların, alkol ve tütün reklamlarında ise 
genelde atın kullanıldığını, dayanıklı ve dayanıksız 
ürünlerin reklamlarında hayvanlarla beraber insan-

lara da yer verildiğini ama alkol ve tütün reklamla-
rının hayvan-insan birlikteliğinin en az göründüğü 
reklamlar olduğunu belirtmektedir.

Lerner ve Kolaf (1999), Amerikan televizyonlarında-
ki reklamlarda en çok köpek ve kuşun kullanıldığını, 
hayvanlara yiyecek-içecek reklamlarında daha çok 
yer verildiğini ve hayvanların reklamlarda aileden 
biri olarak gösterildiğini söylemektedir.

Xiang (2008) Amerikan ve Çin televizyonlarında 
hayvanların kullanıldığı reklamları karşılaştırdığı ça-
lışmasında, Amerika›da genelde evcil ve gerçek hay-
vanların reklamlarda kullanıldığını, özellikle köpeğe 
reklamlarda çok sık yer verildiğini, hayvan kullanımı-
nın yiyecek-içecek ve hane halkını ilgilendiren ürün/
hizmetlerde tercih edildiğini, evin içi gibi kapalı me-
kanlarda ve genelde tek olarak kullanılan hayvanların 
aile dostu olarak tasvir edildiğini belirtmektedir. Çin 
televizyonlarındaki reklamlarda ise, hayvanlara grup 
halinde yer verildiğini, mekan olarak açık hava me-
kanlarının tercih edildiğini, genelde evcil olmayan, 
gerçek hayvanlar tercih edilse de özellikle kuş ve ba-
lığa ayrı bir önem verildiğini ve hayvanların en çok 
yiyecek-içecek ve elektronik eşya reklamlarında kul-
lanıldıklarını vurgulamaktadır (Xiang, 2008, s.75).

Stone (2014) ise, Amerika›daki televizyon reklamla-
rında en çok köpek, kedi, at ve ayının kullanıldığını, 
hayvanların animasyon karakterlerden ziyade ger-
çeklerine yer verildiğini, daha çok sigorta, tuvalet ka-
ğıdı, otomobil ve yiyecek-içecek reklamlarında hay-
vanların kullanıldığını ortaya çıkartmıştır.

Özkul ve diğerlerinin (2013), Türkiye’deki yedi ilde 
yaptığı bir çalışmada da, katılımcıların büyük bölü-
mü (%87.8) hayvanları sevdiğini belirtmiştir. Hatta 
spor kulüpleri kendilerini çeşitli hayvanlarla özdeş-
leştirmişlerdir. Reklamcılar da bu sevginin farkına 
varmış durumdadır. Bu yüzden de ikna edici mesaj-
lar verirken, insanların hayvan sevgisinden yararla-
narak, reklamlarında hayvanlara yer vermeyi tercih 
etmektedirler (Lancendonfer vd., 2008, s.385). Birçok 
ünlü marka reklamlarında ya gerçek ya da animasyon 
karakter olarak hayvan kullanmaktadır. Ayı, sincap, 
inek, köpek reklamlarda sıklıkla kullanılan hayvan-
lardan bazılarıdır. Örneğin Coca-Cola kutup ayısını, 
Milka ve Sütaş ineği reklamlarında kullanmaktadır.
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Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmada Türkiye’de yayınlanan hayvan imge-
lerin bulunduğu televizyon reklamlarında hayvan 
tasvirlerini ortaya çıkarabilmek için içerik analizi uy-
gulanmıştır. 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve önemi, örnekle-
mi, verilerin toplanması, kodlanması ve analizine yer 
verilmiştir.

Araştırmanın Amacı ve Önemi
Reklamlar tüketicileri ikna etmek için çeşitli imgeler 
kullanır. Bu imgelerden biri de hayvanlardır. Hayvan-
lar reklamlarda farklı amaçlar için, farklı şekillerde 
kullanılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 
prime time kuşağında yayınlanan ve içerisinde hay-
van imgesi bulunan reklamlarda, hayvan imgelerinin 
hangi ürün/hizmet reklamında ve nasıl kullanıldığı-
nın tespit edilmesidir. Yurt dışında hayvanların hangi 
ürün/hizmetlerin reklamlarında, nasıl kullanıldığını 
araştıran bir çok araştırma (Spears vd.,1996; Lerner 
ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008; Stone, 2014) olmasına 
rağmen, Türkiye’de bu konuyla ilgili yapılmış çok 
fazla araştırma yoktur. Bu nedenle, bu araştırmanın 
literatürdeki bu boşluğu doldurma konusunda katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.

Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması
Reklamcılar Derneği üyesi medya ajanslarının verile-
riyle hazırlanan 2014 yılı ilk 6 aylık reklam yatırım-
larına göre; mecra yatırımları toplamı 2.979 milyon 
TL olarak gerçekleşmiş, yatırımların %52’sini televiz-

yon, %19,40’ını basın, %18,20’sini dijital, %6,70’ini 
açık hava, %2,20’sini radyo ve %1,10’unu ise sinema 
reklamları oluşturmuştur (Kar, 2014, s.1). Buradan 
da görüldüğü gibi reklam verilen en önemli mecra te-
levizyondur. Dolayısıyla bu araştırmada, diğer mec-
raların dışında televizyonda gösterilen hayvan rek-
lamları temel alınmış ve bu reklamlarda, hayvanların 
nasıl tasvir edildiğini saptamak amacıyla da içerik 
analizi yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın evrenini, Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 
2015 tarihleri arasında Türkiye’de ulusal televizyon 
kanallarında yayınlanan reklamlar oluşturmaktadır. 
Bu evren içerisinden yargısal örnekleme yöntemi ile 
hayvan imgelerin bulunduğu reklamların seçilerek 
incelenmesinin, araştırma amaçlarına ulaşabilmek 
açısından uygun olacağı düşünülmüştür.

Reklam filmlerinin seçiminde günlük en çok televiz-
yon izleme saati olarak nitelendirilen (prime time) 
20.00-23.00 saatleri arasındaki reklam kuşağında ya-
yınlanmış reklamlar tercih edilmiştir.

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasında, 
prime time kuşağında ATV, Kanal D, Star, Show Tv, 
TRT 1, Kanal 7 ve NTV kanallarındaki reklam ku-
şağında yer alan 2103 televizyon reklamı içerisinden 
yargısal örnekleme yöntemi ile hayvan görüntüsü bu-
lunan 116 televizyon reklamı içerik analizi örnekle-
mine dahil edilmiştir (Tablo 1.)

Tablo 1. İçerik Analizinin Evren ve Örneklemi
Aylar 20.00-23.00 Saatleri Arasındaki 

Reklam Sayısı 

Hayvan Görüntüsü Yer Alan 

Reklam Sayısı 

Kasım 702 39 

Aralık 704 42 

Ocak 697 35 

Toplam 2103 116 

 

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihlerinin son haf-
tasında, her ayda 7’şer gün ve her gün prime time 
kuşağında farklı bir kanal olmak üzere (ATV, Kanal 
D, Star, Show TV, TRT 1, Kanal 7 ve NTV) reklamlar 
izlenmiştir. İçerik analizi yönteminde araştırma veri-
leri, örneklem kapsamında seçilen televizyon reklam-

larına uygulanan bir içerik analizi formu ile toplanıl-
mıştır. Her reklama araştırma amacı doğrultusunda 
aynı sorular sorularak alınan yanıtlar verilerin analizi 
bölümünde incelenmiştir. İçerik analizi formunda 
görsel kodlar sekiz ana başlık altında toplanmıştır.
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Kategorilerin Oluşturulması
Araştırma için hazırlanan kodlama cetvelindeki de-
ğişkenlerin çoğu daha önce yapılmış araştırmalardan 
derlenerek çalışma ile ilişkili olacak biçimde gelişti-
rilmiştir. Araştırmada görsel kodlar kullanılmıştır. 
Görsel kodlar; daha geniş bir kodlamaya gereksinim 
duyulduğundan çeşitli başlıklar altında toplanarak 
kodlanmıştır. Bu kodlar, reklamı yapılan ürün/hiz-

met kategorileri, ürün/hizmetin hedef kitlesi, rek-
lamın mesajı, vaadi, önerisi, reklamlarda hayvanın 
bulunduğu mekan, kullanılan hayvan türü, hayvanın 
diğer karakterlerle ilişkisi, hayvanın reklamdaki rolü, 
reklamda hayvanın sunumu, şeklinde belirlenmiştir.

İçerik analizi için geliştirilen kategori cetvelinin her bir 
değişkenine ilişkin kaynak, Tablo 2.’de sunulmuştur.

 

DEĞİŞKENLER TANIMLAR 
YARARLANILAN 

KAYNAKLAR 

Ürün/Hizmet Kategorisi 
Reklamların ait oldukları ürün/hizmet 
grupları 

Spears vd. (1996) 
Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014) 

Hedef Kitle 
Reklamlarda mesajın ulaşması amaçlanan 
kişi ya da grup (kadın, erkek, çocuk, her iki 
cinsiyet, aile) 

Xiang (2008) 

Reklamın mesajı, vaadi, 
önerisi 

Reklamın verdiği mesajlar (güzellik, 
çekicilik, mutluluk, zenginlik, başarı...vs) 

Lerner ve Kalof (1999) 
Xiang (2008) 

Reklamda Gösterilen Ana 
Mekan 

Ürün/hizmetin tanıtıldığı, hayvanın 
bulunduğu mekanlar (ev, işyeri, ulaşım 
araçları, hayali mekan, doğal ortam) 

Spears vd. (1996) 
Xiang (2008) 

Hayvanın türü Reklamda görünen hayvanın türü (köpek, 
kedi, kuş,vs) 

Spears vd. (1996) 
Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014)) 

Hayvan Karakterinin Diğer 
Karakterlerle İlişkisi 

Reklamlarda yer alan insanlar yada diğer 
hayvanlarla arasındaki ilişki (arkadaş, 
yardımsever, ....) 

Xiang (2008) 
Mayovd. (2009) 

Reklamdaki Hayvanın Rolü 

Reklamda yer alan hayvanın başlıca 
üstlendiği rol (merkezdeki figür, geri 
plandaki figür, mesajı veren, ürün 
kullanıcısı....) 

Mayo vd. (2009) 

Hayvanın Sunumu 
Reklamda yer alan hayvanın sunumu 
(Fotoğraf, animasyon, insanlaştırılmış, canlı) 

Spears ve Germain (2007) 
Xiang (2008) 
Mayo vd. (2009) 
Stone (2014) 

Tablo 2. İçerik Analizi İçin Kullanılan Değişkenler

İçerik analizinde araştırmanın güvenilir olması için 
farklı araştırmacılar tarafından işlemsel tanımlama-
ların aynı yorumlanması gerekir (Geray, 2006, s.154). 
İçerik analizinde güvenilirlik düzeyine ulaşmak 
amacıyla içeriğin evreninden bir alt örneklem seçip 
bunları farklı kodlayıcılara kategorize ettirilmesi ge-
rekmektedir. Aynı araştırmada tekrarlanan ölçümler 
benzer yargılar ya da sonuçlar doğuruyorsa güveni-
lirlik vardır (Atabek ve Atabek, 2007, s.38). Yapılan 

araştırma doğrultusunda iki kodlayıcı belirleyip, 
bu kodlayıcılardan örneklem içerisinde bulunan 30 
reklamı hazırlanmış kategori cetveli doğrultusunda, 
farklı zamanlarda kategorize etmeleri istenmiştir. Ka-
tegori cetvelindeki tüm değişkenler izlenen benzer 30 
reklam için kodlayıcılar tarafından aynı şekilde kate-
gorize edilmiştir. Bu doğrultuda içerik analizi için ha-
zırlanmış kategori cetvelinin dolayısıyla araştırmanın 
güvenilir olduğu bulunmuştur.
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Verilerin Analizleri
Araştırma kapsamında gerçekleştirilen içerik analizi 
için toplanan veriler, incelemeler sonucunda katego-
riler oluşturularak, kodlanmıştır. Elde edilen veriler 
SPSS paket programında düzenlenerek analiz edilmiş 
ve değerlendirilen kategoriler arasındaki ilişkileri gös-
termek için yüzde ve frekans değerleri kullanılmıştır.

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri prime time 
kuşağında ulusal televizyonda yayınlanmış hayvan 
imgesinin kullanıldığı 116 reklama ilişkin olarak de-
mografik bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

- Reklama Konu Olan Ürün/Hizmet Kategorileri

Tablo 3. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı TV Reklamlarının Ürün/Hizmet Kategorileri Dağılımı
Reklamı Yapılan Ürün/Hizmet Kategorileri FREKANS YÜZDE 
Ev Araç Ve Gereçleri 9 7,8 
Gıda 29 25,0 
Bankacılık 16 13,8 
Temizlik Ürünleri 8 6,9 
Elektronik 5 4,3 
Mobilya, Hali 3 2,6 
İçecekler 6 5,2 
Kozmetik 2 1,7 
Moda Ve Aksesuar 3 2,6 
Medya Ve Yayın 2 1,7 
Otomotiv 6 5,2 
Yapı Malzemeleri 11 9,5 
Perakende, Satış, Turizm, Eğlence, Taşımacılık 5 4,3 
Bilişim Teknolojileri 4 3,4 
Diğer 7 6,0 
Toplam 116 100 

 

Havyan İmgesinin kullanıldığı reklamlara konu olan 
ürün/hizmet kategorilerinin dağılımı ilk dört sırala-
ma dikkate alındığında ilk sırada temel gıda, şekerle-
me, ciklet, çikolata kategorilerini içinde barındırdığı 
gıda ürünleri (%25,0), ikinci sırada bankacılık, si-
gortacılık ve diğer finansal hizmetler (%13,8), üçün-
cü sırada inşaat, yapı malzemeleri, konut hizmetleri 

(%9,5), dördüncü sırada küçük ev aletleri, fırın, beyaz 
eşya gibi ev araç ve gereçleri (%7,8) yer almaktadır 
(Tablo 3.). Bu dört ürün/hizmet kategorisi, tüm rek-
lamların yaklaşık %56,1’ini temsil etmektedir.

- Reklamın Hedef Kitlesi

Tablo 4. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı TV Reklamlarının Hedef Kitlesi Dağılımları
Hedef Kitle FREKANS YÜZDE 

Kadın 22 19,0 
Erkek 1 ,9 

Çocuk 9 7,8 

Herkes, Tüm Aile 53 45,7 
Her İki Cinsiyet 31 26,7 

Toplam 116 100 
 

Hayvan imgeleri Tablo 4.’e göre özellikle gıda ürünleri 
gibi tüm aileyi ilgilendiren reklamlarda (%45,7), ban-
kacılık, sigortacılık ve diğer finansal hizmetler, yapı 
malzemeleri, konut alımı gibi reklamların hedef kitle-

si olabilecek her iki cinsiyete hitap eden reklamlarda 
(%26,7), ev araç ve gereçleri, temizlik, gibi ürünlerin 
hedef kitlesi olabilecek reklamlarda (%19,0) ağırlıklı 
olarak kullanılmaktadır. İncelenen reklamların prime 
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time reklam kuşağı olarak nitelendirilen tüm ailenin, 
herkesin izlediği saatler olması sebebiyle reklam ve-
renler tarafından hedef kitlenin izleyici kitlesi baz alı-
narak belirlendiği bu nedenle diğer hedef kitleye göre 
yüksek çıkması sözkonusudur.

- Reklamda Ürün/Hizmet Kullanımına Yönelik Sunu-
lan Vaatler

Yapılan analiz sonucunda hayvan imgelerin kullanıl-
dığı reklam mesajlarında yer alan vaatler Tablo 5.’e 

Tablo 5. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı Reklam Mesajlarında Ürün/Hizmet Kullanımına Yönelik Sunulan 
Vaatlerin Dağılımı

Sunulan Vaatler FREKANS YÜZDE 
Gençlik, Değişim 8 6,9 
Güzellik, Çekicilik 7 6,0 
Mutluluk 16 13,8 
Zenginlik, Tasarruf 9 7,8 
Heyecan, Eğlence 12 10,3 
Arkadaşlık, Birliktelik 6 5,2 
Sağlık, Güven 12 10,3 
Rahatlık, Konfor, Özgürlük 11 9,5 
Teknoloji, Kolaylık 9 7,8 
Lezzet 10 8,6 
Temizlik 4 3,4 
Dekoratif Güzellik, Estetik 4 3,4 
Kariyer, Başarı, Güç 2 1,7 
İletişim, Bilgilenme 6 5,2 
Diğer 8 6,9 

Toplam 116 100 
 

göre incelendiğinde; ürün/hizmet kullanımından do-
layı sunulan mutlu olma vaadi %13,8 oranında birinci 
sırada yer almaktadır. Heyecan, eğlence, sağlık, güven 
vaat eden reklamların (%10,3) ikinci sırada bulundu-
ğu gözlemlenmiştir. Rahatlık, konfor, özgürlük temalı 

özellikle konut alımı, yapı malzemeleri reklamları ve 
ardından lezzet vaat eden reklamlar (%8,6) bulun-
maktadır.

- Reklamda Kullanılan Ana Mekanlar

Tablo 6. Hayvan İmgelerin Kullanıldığı Reklamlardaki Ana Mekanların Dağılımı
Ana Mekanlar FREKANS YÜZDE 

Ev 36 31,0 
Mağaza 4 3,4 

İşyeri 8 6,9 

Eğlence Merkezi 8 6,9 

Hayali Mekan, Stüdyo 13 11,2 
Ulaşım Araçları 13 11,2 
Sahil, Deniz, Havuz 5 4,3 

Doğal ortam 9 7,8 

Banyo, Hamam, Sauna 1 ,9 

Dış Mekan 19 16,4 
Toplam 116 100 

 

İncelenen reklamlarda kullanılan ana mekanların 
başında Tablo 6.’ya göre %31,0 oranında ev bulun-
maktadır. Hayvanın bulunduğu mekanlardan ikinci 
sırayı dış mekan (%16,4), üçüncü sırayı stüdyo, hayali 
mekan ve ulaşım araçları (%11,2) almaktadır. Ürün/
hizmet kategorisi değerlendirmesi açısından gıda 

ürünleri, ev araç ve gereçleri, yapı malzemeleri ürün-
lerinin çoğunluğunda, hayvan mekan olarak reklam-
larda ev içinde tasvir edilmiştir.

- Reklamda Kullanılan Hayvan Türü
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Yapılan analizde incelenen reklamlarda kullanılan 
evcil hayvanların diğer hayvanlara göre daha fazla ol-
duğu tespit edilmiştir. Tablo 7.›ye göre prime time ku-
şağındaki reklamlarda, %14,7 oranında köpek, %9,5 

oranında kedi, inek, %8,6 oranında koyun kullanıldı-
ğı gözlemlenmiştir.

- Hayvanın Diğer Karakterlerle İlişkisi

Tablo 7. Reklamlarda Kullanılan Hayvan Türünün Dağılımı
Hayvanın Türü FREKANS YÜZDE 

Köpek 17 14,7 
Kedi 11 9,5 
Balık 9 7,8 
Kuş 2 1,7 

Maymun 4 3,4 
At 5 4,3 
Civciv 2 1,7 

Ördek 1 ,9 
Penguen 2 1,7 
Kaplan 4 3,4 
Canavar 2 1,7 

Ayı 5 4,3 
Fil 3 2,6 
Timsah 3 2,6 

Canavar 2 1,7 
Sincap 4 3,4 
Zebra 3 2,6 
Kanguru 1 ,9 

Ejderha 1 ,9 
Arı 2 1,7 
Koyun 10 8,6 
Kaplumbağa 2 1,7 

İnek 11 9,5 
Kelebek 2 1,7 
Dinazor 4 3,4 

Keçi 2 1,7 
Diğer 2 1,7 

Toplam 116 100 

 

Tablo 8. Hayvan İmgelerin Reklamdaki Diğer Karakterlerle İlişkisinin Dağılımı
Hayvan Karakterin Diğer Karakterlerle 

İlişkisi FREKANS YÜZDE 
Yardımsever 15 12,9 
Arkadaş 28 24,1 
Duygusal 26 22,4 
Tarafsız 33 28,4 
Agresif, sinirli 3 2,6 

Korkutucu 3 2,6 

Başka karakter mevcut değil 2 1,7 

Diğer, Tanımlanamıyor 6 5,2 

Toplam 218 100 
 

Reklamdaki hayvanın diğer karakterlerle ilişkisi Tab-
lo 8.’e göre incelendiğinde, reklamda en fazla tarafsız 
vurgulandığı (%28,4), ikinci sırada ise karakterler 
arasında arkadaş ilişkisi (%24,1), üçüncü sırada duy-
gusal bir ilişki olduğu (%22,4), dördüncü sırada hay-
vanın diğer karakterlere yönelik yardımsever (%12,9) 
olduğu gözlemlenmiştir.

- Reklamdaki Hayvanın Rolü

Reklamdaki hayvanın, büyük bir oranda animasyon 
ya da canlı olarak, dekoratif bir nesne, geri plan-
da bir figür rolünde (%27,6) olduğu, Tablo 9.’a göre 
gözlemlenmiştir. İncelenen reklamlarda ikinci sırada 
reklamlardaki hayvanın bir fotoğraf, resim olarak gö-
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rüldüğünden reklamdaki rolü diğer, tanımlanmayan 
(%16,4) olarak belirlenmiştir. Üçüncü sırada hayva-
nın sevilen karakter, komik, eğlenceli bir rolde oldu-
ğu (%13,8), toplam reklamların %11,2’sinde ise hay-

van çözüm üreten, uzman, öğretici bir rol ile temsil 
edilmiştir.

- Hayvanın Reklamda Sunumu

Tablo 10. Reklamlarda Kullanılan Hayvanın Sunumunun Dağılımı

Tablo 9. Reklamlarda Kullanılan Hayvan İmgesi Rolünün Dağılımı
Hayvanın Rolü FREKANS YÜZDE 

Sevilen karakter 16 13,8 
Komik, eğlenceli 16 13,8 
Sıkıntı yaratan, sorun çıkaran 4 3,4 

Dekoratif bir nesne, geri planda figür 32 27,6 
Mesajı veren 9 7,8 

Çözüm üreten, uzman, öğretici 13 11,2 
Kurtarıcı 7 6,0 

Diğer, tanımlanamıyor 19 16,4 
Toplam 116 100 

 

Hayvanın Sunum FREKANS YÜZDE 
Fotoğraf 23 19,8 
Sembolleştirilmiş maskot 7 6,0 

Animasyon 29 25,0 
İnsanlaştırılmış maskot 14 12,1 

Canlı 43 37,1 
Toplam 116 100 

 

İncelenen reklamların %37,7’inde hayvan canlı ola-
rak, %25,0’inde animasyon, %19,8’inde fotoğraf, re-
sim olarak görünmektedir (Tablo 10.).

Sonuç ve Değerlendirme
Reklamlar tüketicilerin dikkatini çekerek, reklamını 
yaptıkları ürün/hizmetleri satma amacını taşımakta 
ve bu amaca ulaşabilmek için de farklı yöntemler kul-
lanmaktadır. Bu yöntemlerden biri de, reklamların 
dikkat çekmesi için kullanılan imgelerdir. Hayvanlar 
da reklamcıların kullandığı imgelerden birisidir. Bu 
araştırmada, Türkiye›deki televizyon kanallarında 
yayınlanan ve içeriğinde hayvan imgesi bulunan rek-
lamlar incelenmiş ve bu reklamlarda hayvan imgele-
rinin nasıl tasvir edildiği belirlenmeye çalışılmıştır.

Yapılan içerik analizi sonuçlarına göre bir değerlen-
dirme yapıldığında, Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 
tarihleri arasında ulusal televizyon reklamlarında yer 
alan hayvan imgesinin çoğunlukla temel gıda, şeker-
leme, çiklet, çikolata kategorilerini içinde barındırdı-
ğı gıda ürünleri ayrıca bankacılık, finans reklamları, 

yapı malzemeleri, konut alımı, küçük ev aletleri rek-
lamlarında görüldüğü gözlemlenmiştir. 

İncelenen reklamların saat 20.00-23.00 saatleri ola-
rak nitelendirilen prime time kuşağında yayınlanan 
reklamlar olması sebebiyle, hedef kitle olarak hitap 
ettiği reklamlar tüm aileyi ya da her iki cinsiyeti il-
gilendiren reklamlar olduğu tespit edilmiştir. Hayvan 
imgeleri özellikle hedef kitlenin tüm aile olarak ni-
telendirilebilecek ev araç ve gereçleri, gıda ürünleri 
reklamlarda ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Reklamlarda mesajlarla sunulan vaatlerin, reklamı 
yapılan ürün/hizmet kategorilerinin hemen hepsine 
uygun vaatler olduğu görülmektedir. Buna göre gıda 
ürünlerinde lezzet ve ürünün kullanımından dolayı 
mutluluk sunulduğu, yapı malzemeleri, konut alımına 
yönelik reklamlarda çoğunlukla rahatlık, konfor me-
sajlarının verildiği tespit edilmiştir. Özellikle reklam-
larda hayvanlar neşeli ve eğlenceli olarak sunularak, 
ürün/hizmet kullanımının heyecan vereceğine ve eğ-
lenceli olabileceğine vurgu yapılırken, gıda ürünlerin-
de ise genellikle sağlık ve güven ön plana çıkartılmıştır.
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İncelenen reklamlarda kullanılan ana mekanların ba-
şında ev bulunmaktadır. Hayvan imgelerin kullanıl-
dığı reklamlarda gerçek bir kurgunun sağlanması do-
layısıyla reklamlarda tanıtılan ürün/hizmetin kulla-
nılmasına yönelik tüketiciyi ikna etmesi bakımından 
ürün/hizmet kategorileri ile hayvanın bulundukları 
mekan açısından ilişkili olduğu görülmüştür. Örne-
ğin, ev araç ve gereçlerinin, gıda ürünlerinin, konut, 
yapı malzemeleri ürünlerinin çoğunlukla ev içerisin-
de tüketiciye tanıtıldığı görülmektedir. 

Reklamlarda kullanılan hayvan türü açısından tüm 
aileyi ilgilendiren gıda ürünlerinde (süt, yoğurt, pey-
nir, vs) koyun, inek türleri ürün ile özdeşim kurul-
ması bakımından sıklıkla kullanılmıştır. Araştırmay-
la ilgili bir diğer önemli bulgu da, yapı malzemeleri, 
küçük ev aletleri, bankacılık sektöründe kullanılan 
hayvanların çoğunlukla evcil hayvan türlerinden (kö-
pek, kedi) seçilmiş olmasıdır. Bu da literatür (Spears 
vd., 1996; Lerner ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008) ile ben-
zerlik göstermektedir.

İncelenen reklamların çoğunluğunda hayvanla bir-
likte başka karakterlerin yer aldığı tespit edilmiş, 
hayvanın bu karakterlerle ilişkisi incelendiğinde, ço-
ğunlukla bir ilişki içerisinde bulunmadığı (dekoratif 
bir nesne olarak görüldüğü), ilişki içerisinde bulunan 
hayvanların ise arkadaş, duygusal, yardımsever bir 
nitelikle görüldüğü belirlenmiştir.

Reklamda görülen hayvanın, reklamdaki diğer ka-
rakterlerle ilişkisi doğrultusunda sahip olduğu rol 
çoğunlukla reklam içerisinde dekoratif bir nesne, geri 
planda bir figür olarak canlı bulunmakta ya da bir fo-
toğraf, resim olarak diğer, tanımlanmayan bir durum 
olarak tespit edilmiştir. Onun dışında, reklamdaki 
hayvanların çoğunluğu sevimli bir karakter, komik, 
eğlenceli bir rol ile sunulmuştur.

Reklamlarda sunulan hayvanın çoğunlukla canlı ve 
animasyon olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. An-
cak, geri plandaki bir figür olarak kullanılan hayvan-
ların, reklamlarda fotoğraf, resim olarak sunulduğu 
gözlemlenmiştir. Çalışmayla ilgili bir diğer önemli 
bulgu da, reklamlarda kullanılan hayvan rolünün di-
ğer sunulan rollere oranla çok daha az olmasıdır. 

Kasım, Aralık 2014 ve Ocak 2015 tarihleri arasın-
da yayınlanan televizyon reklamlarındaki hayvan 
imgesinin nasıl tasvir edildiği ile ilgili, özellikle 
Türkiye›deki literatür eksikliğini gidermek ve bu an-
lamda literatüre katkıda bulunmak amacıyla hazır-

lanmış olan bu araştırmanın sonuçlarının, reklamlar-
da hayvan kullanımını inceleyen mevcut çalışmalar 
(Lerner ve Kolaf, 1999; Xiang, 2008; Stone, 2014) ile 
benzerlik gösterdiği görülmektedir.

Bu araştırma, reklamlarda yer alan hayvan imgesinin 
nasıl tasvir edildiği ile ilgili literatür eksikliğini gi-
dermek, katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış bir 
çalışmadır. Bu yönde çalışma yapacak araştırmacılara 
referans olabileceği düşünülmekte ve çalışmalarında 
kullanabilecekleri bir çerçeve sunmaktadır.

Araştırma, reklamlardaki havyan imgesinin tasvirine 
yönelik bir bakış açısı sunmasına rağmen, bir takım 
kısıtlara sahiptir. Bu kısıtlardan en önemlisi, araştır-
manın evren ve örneklemi ile ilgilidir. Araştırma sa-
dece televizyon reklamlarına ve prime time kuşağına 
yönelik gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların 
genellenmesi söz konusu değildir. Ancak, bu çalışma-
nın genişletilmesi için çeşitli yollar düşünülebilinir. 
Birincisi, gelecekteki çalışmalarda, diğer kitle iletişim 
araçlarındaki reklamlara yönelik içerik analizi ger-
çekleştirilebilinir. Bu tür bir çalışma, televizyonda-
ki farklı reklam kuşaklarına (gündüz, öğlen kuşağı) 
yönelik araştırılabilinir. Son olarak da, tüketicilerin 
fikirleri sorularak, bu tür reklamların etkileri (hatır-
lanma, ikna etme) saha araştırmasına yönelik bir uy-
gulamayla genişletilebilinir.
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Özet
Pazarlamanın sosyal yönü çerçevesinde çalışmada, 
toplumla doğrudan ilişki içerisinde olan siyasal parti-
ler ve toplumun geniş bir kesimini yönlendirmeyi hedef-
leyen seçim afişleri ele alınmaktadır. Siyasal reklam-
lar, siyasi parti ve adayın kamu ile bağını güçlendiren 
faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Kamusal alanda 
doğrudan iletişim kurarak siyasal pazarlama iletişimi 
öğelerinin önemli bir parçası olan seçim afişleri, özel-
likle seçim dönemlerinde tanıtıcı, ikna edici ve açıkla-
yıcı rolü ile parti ve aday hakkında fikir elde etmeyi 
sağlamaktadır. Göstergebilimsel yöntemin kullanıldığı 
bu çalışmada, siyasi partilerin topluma ilişkin algısı-
na ve bütünleşik pazarlama iletişimi ekseninde yerel 
seçim afişlerinin genel parti afişleriyle uyumu konusu-
na odaklanılmıştır. Bu çerçevede çalışmada, Türkiye’de 
30 Mart 2014 yerel seçimleri kapsamında Ankara’daki 
seçim afişleri göstergebilimsel açıdan değerlendirilerek 
‘algılanan toplum’ ve ‘afişlerin uyumu’ araştırılmıştır. 
Araştırmaya TBMM’ de temsil edilen üç büyük parti-
nin (AKP, CHP, MHP) yerel seçim kampanyalarında 
kullandıkları genel parti afişleri (toplam 8 afiş), Anka-
ra Büyükşehir Belediye Başkan Adayı afişleri (toplam 
13 afiş) ile Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan 
Adayı için hazırlanan seçim afişleri (toplam14 afiş) 
dâhil edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Bütünleşik 
Pazarlama İletişimi, Algılanan Toplum, Seçim Afişleri, 
Göstergebilimsel Çözümleme

Abstract
In the framework of social aspects of marketing, refer-
ring the direct relationship between political parties 
and society and their goal to orient the large part of 
the society, ‘political parties and election posters’ is the 
main focus of this study. Political advertising are consi-
dered as activities that strengthen the bond of political 
parties and candidates with the public. Through estab-
lishing direct communication in the public sphere, elec-
tion posters are an important part of the political mar-
keting communication elements particularly at election 
terms. They provide to get an idea about the party and 
the candidate with promotional, persuasive and exp-
lanatory role. In order to search both the perception of 
political parties about society and the coherence bet-
ween local election posters and general party image in 
terms of integrated marketing communication Semiotic 
Analysis is used as the method of this study. In the sco-
pe of Turkey 30 March 2014 Local Election and Ankara 
Case, three major parties (AKP, CHP, MHP) represen-
ted in Turkish Parliament (TBMM) is focused. General 
party posters (8 posters), Ankara Metropolitan Mayor 
candidate posters (13 posters), Çankaya and Keçiören 
candidate election posters (14 posters) were analyzed.

Keywords: Political Marketing, İntegrated Marketing 
Communication, Perceived Society, Political Election 
Posters, Semiotic Analysis
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Giriş
Günümüzde demokratik sistemin bir parçası olan 
siyasi partiler, halkın seçimleri doğrultusunda halk 
adına yönetim aşamasına gelmekte ya da bir sonraki 
seçim döneminde yine halk tarafından yönetimden 
uzaklaştırılabilmektedir. Bu aşamaya kadar ise si-
yasal partiler halkın seçimlerini etkilemek ve onları 
yönlendirebilmek amacıyla seçilme stratejilerini hal-
kı ikna etmeye yönelik iletişim çalışmaları üzerine 
odaklamaktadırlar. İletişim olanaklarının her geçen 
gün gelişmeye devam etmesi, rekabet alanlarının ve 
rakiplerin artması siyasal partilerin halka ulaşma ve 
dikkat çekme yönündeki eylemlerini de sürekli de-
ğişime hazır tutmaktadır. Bu açıdan siyasal iletişim 
sürecinde iktidar olmak isteyen partilerin seçmen-
lere vaat ettiği hizmeti nasıl sunduğu, kamu tarafın-
dan nasıl anlaşıldığı işte bu sürecin önemini ortaya 
koymaktadır (Balcı, 2006). Diğer taraftan partiler de 
kamunun nabzını tutarak seçmen algısını takip etmek 
ve istek ve beklentilerine göre çalışmalarını şekillen-
dirmek zorundadır. Bu çerçevede, seçmenin -daha 
geniş bir bakışla toplumun- algı ve davranışıyla ilgili 
bir öngörüye sahip olmak durumundadırlar. Seçim 
kapmayanları süresince sergilenen afişler siyasi parti-
lerin seçmen hakkındaki fikirlerinin bir yansımasını 
oluşturmaktadır. Başka bir deyişle seçim afişleri seç-
meni ve toplumu nasıl algıladıklarını tüm pazarlama 
iletişimi araçlarında gösterdikleri gibi afişlerde de 
göstermektedirler. 

Bu çerçevede çalışmanın amacı, siyasi partilerin top-
lumu nasıl algıladıklarını ve seçim kampanyalarının/
afişlrin uyumunu yerel seçim afişleri odağında ortaya 
koymaktır. ‘Pazarlamanın sosyal yönü’ teması altın-
da çalışma, siyasi pazarlama ve bütünleşik pazarlama 
iletişimi özelinde pazarlama literatürüne katkı sağla-
ma potansiyeli taşımaktadır. Çalışmanın toplumsal 
önemi büyük olan siyasal pazarlama konusundaki ça-
lışmaların yoğunlaştığı ‘seçmen davranışı’ ve‘seçmenin 
siyasi partiyi nasıl algılandığı’ sorusunun ötesine gö-
türerek ‘siyasi partilerin seçmeni dolayısıyla toplumu 
nasıl algıladıkları’ nı inceleyerek ‘pazarlamanın sosyal 
yönünü’ bir kez daha vurgulamaktadır. Bu bağlamda 
‘algılanan pazar’ kavramının altını çizerek ve ‘algı-
lanan Pazar’ konusunu araşırmada göstergebilimsel 
yöntemi işaret ederek ve uygulayarak genel anlamda 
pazarlama litratürüne de katkı sağlama potansiyeli 
taşıması bakımından önemlidir.

Siyasal Pazarlama ve Bütünleşik 
Pazarlama İletişimi Açısından 
Seçim Afişleri
Siyasal pazarlama “siyasi partiler ve örgütler tarafın-
dan kampanyalar ve iç ilişkiler geliştirilmesi amacıyla 
kullanılan pazarlama araçları, kavramlar ve felsefele-
rin tümüne işaret etmektedir” (Lilleker, 2013: 207). 
Siyasal pazarlama “siyasi partilerin siyasi araçsal bir 
taslağıdır”; amaç ise parti hedeflerinin planlı bir şe-
kilde yürütülerek gerçekleştirilmesi ve vatandaşların 
kişisel gereksinimlerine ulaşmak olarak gösterilmek-
tedir (Karaçor, 2007: 86).

Ürün ve hizmet pazarlama tekniklerinin seçim kam-
panyası fikirlerine odaklanması olan siyasal pazarla-
ma siyasi parti ve adaylar arasında rekabet yanında 
iletişim sürecine profesyonel bir bakış açısı getirmek-
tedir.  Siyasi parti ve adaylar ile seçmen kitle arasında 
ilişki kuran ve yönlendiren siyasal iletişim sürecinde 
gereksinim duyulan bilgilendirici ve etkileyici ileti-
şim ve çabalar siyasal pazarlama seçim dönemlerinde 
önemli bir rol oynamaktadır (Uztuğ, 2007: 25).

Kotler ve Levy (1969) siyasi parti ve adayların ticari 
bir ürün gibi pazarlanabileceklerini tartışırken Wrink 
de (2004) geleneksel pazarlamanın 4P’sinin (ürün, 
promosyon, yer, fiyat) siyasal pazarlamadaki uygula-
malarını göstermektedir. Buna göre ürün, maddi ve 
manevi yönleriyle politika, parti ve imajı; promosyon 
ve yer, iletişimin tasarımını ve ulaştırılmasını; fiyat 
ise daha az uygulanabilen bir unsur olarak partinin 
aldığı oy ile eşleştirilmektedir (Kotler ve Levy ve 
Wrink’den akt. Lilleker, 2013: 208). 

Sanders (2004) siyasi reklamlarda başarılı sayılabil-
mek için dört özelliğin üzerinde durmaktadır (Lille-
ker, 2013: 202):

1. Dramatik bir etki yarat, ilgi ve yardım sağlamak 
için çağrıda bulun

2. Bilindik temalar üzerinde yoğunlaş, hikâyeler ve 
tarzlar alakalı görünsün

3. Politikadan daha çok insanlar üzerine; siyasi ak-
törlerden ziyade gerçek insanlara odaklan

4. Basit ol, verdiğin mesaj kolay anlaşılır olsun. 
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Çift yönlü açık bir iletişimin kurulması, hedef kitle-
nin özelliklerinin doğru analiz edilmesi ve geribil-
dirimlerin önemsenmesi de siyasal reklamın başa-
rı oranını artıraracağı belirtilmektedir (Kılıçaslan, 
2008: 42). Lilleker (2013) bu faktörlerin uyumlu bir 
şekilde sunulmasının reklamın güvenilirlik özelliğini 
ortaya çıkaracağını vurgulamaktadır. 

Hallahan ve arkadaşları (2007)’ na göre, pazarlama 
iletişimi öğeleri arasındaki ‘uyum’ konusunun mer-
keze alındığı bütünleşik pazarlama iletişimi, yeni 
bir yakşalım olmamakla birlikte özellikle 1990’ lar-
da reklam ajansları tarafından stratejik bir araç ola-
rak benimsenmiş ve koordinasyon sağlama görevini 
üstelenmiştir (Duncan, 2001; Duncan ve Caywood, 
1996; Moore ve Thorson, 1996). Bütünleşik pazarla-
ma iletişimine yönelik araştırmalar farklı yönlerde 
çeşitlense de, Keller (2001) tarafından da vurgulandı-
ğı gibi makayı destekleme özelliğini ön plana çıkaran 
araştırmalar (Duncan ve Moriarty 1997; Edell, 1993; 
Percy 1997; Schultz, Kevin Lane Keller Tannenbaum 
ve Lauterborn 1994) ön plandadır.

Siyasi pazarlama açısından düşünüldüğünde bütün-
leşik pazarlama iletişimi yaklaşımı siyasi partilerin 
ve aktörlerin başarı kazanma sürecinde parti imajını 
güçlendirecek stratejik bir araç olmanın yanısıra tek 
seslilik le sağlanan tutarlılığın dolayısıyla güvenilir-
liğin de teminatını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
özellikle seçim kampanyalarının bütünleşik pazarla-
ma iletişimi odaklı bir yaklaşım içinde yürütülmesi 
“güçlü ve birleştirilmiş” bir kimlik sunmakta (Oyman 
ve Odabaşı, 2005); yaratıcı görsel mesajların tutarlı-
lığı uygulamanın genel algılamasına etki etmektedir. 
Dolayısıyla “tek seslilik” merkeze alınarak anlamlı bir 
ortam sunulmaktadır (Uztuğ, 1999) ve mesajlar arası 
uyumla yaratılan sinerjinin etkisiyle (Thorson ve Mo-
ore, 2013) siyasi partiye ve adaya dönük ikna süreci-
nin de etkisi artmaktadır.

Siyasal pazarlamaya yeni ve planlı bir temel oluşturan 
pazarlama bileşenleri ile pazarlama stratejilerinde ol-
duğu gibi seçmenlerin istek ve beklentilerine yönelik 
kampanyalar oluşturulmaktadır. Öcal ve arkadaşla-
rının (2011: 419) yaptığı bir araştırmada “siyasal pa-
zarlama ve faktörleri ile seçmen eğilimleri” arasında-
ki ilişkiye yönelik olumlu sonuçlar tespit edilmiştir. 
Buna göre seçmen davranışları siyasal pazarlamanın 
bütünleşik olarak tüm bileşenlerinden olumlu olarak 
etkilenmektedir.  

Balcı da (2003: 157) yaptığı bir çalışmada Genç 
Parti’nin seçim başarısı üzerinden iletişim çalışma-
larının etkinliği incelemiştir. Parti Lideri Cem Uzan’ı 
ön plana çıkaran pazarlama kampanyasında halkla 
yüzyüze iletişim kurulmuş ve parti lideri ilk seçimde 
kendini seçmenlere benimsetmeyi başarmıştır. Ça-
lışmanın önemli vurgularından biri liderin bir ürün 
gibi tasarlanıp seçmene sunulması ve yeni iletişim 
teknolojilerinin biririyle uyumlu ve ‘tek sesli’ bir şe-
kilde kullanılmasıdır. 

Seçim kampanyaları süresinde en etkin kullanılan 
araçlardan biri olan afişler mesajlarını en az ifadelerle 
ve dikkat çekici fotoğraflarla desteklemekte; adayın 
görsel dili (beden dili, mekân, simgeler) tamamlayı-
cı mesajlar olarak görülmektedir (Uztuğ, 1999: 187). 
İmgeler daha fazla ilgi çekmenin yanında temsil etti-
ği ‘şey’leri de daha güçlü ve etkin hale getirmektedir 
(Parsa, 2007: 1).  Burnett (2012: 78) imgelerin taşıdığı 
dönüştürücü gücün taşıdıkları metaforların maddi-
leştirilebilmesinden kaynaklandığını belirtir. Yani 
imgeler yalnızca görüleni değil temsil ettiği ‘şey’i de 
göstermektedir. Dolayısıyla imgeler aracılığıyla afiş-
lerde siyasal mesajların anlık fakat sık aralıklarla in-
san zihnine kazındığı söylenebilir. Bu nedenle afişle-
rin kamuyu etkilemesinin derecesi tam olarak biline-
mese bile göstergebilim yöntem kullanılarak yapılan 
araştırmalarında slogan ve görsellerin etkililiği ortaya 
koyulmaya çalışılmıştır (Parsa, 2007; Çitci, 2009; Du-
man ve İpekşen, 2013: 134; Uluğkay, 2006: 74).  

Uslu’nun (2009: 15) “Siyasal Iletişim Yöntemlerinin 
Seçmen Davranışına Etkileri ve Temmuz 2007 Se-
çimleri” başlıklı çalışmasında katılımcılara oy verme 
davranışları ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların %22.4’ü oy 
verme kararlarını seçim kampanyası süresince oluş-
tuğunu belirtmiştir. Aynı zamanda araştımanın diğer 
bir sonucuna göre oy verme davranışını etkileyen 
faktörler arasında “seçim kampanyası esnasında pro-
paganda için kullanılan afişler, ilanlar ve diğer tanıtıcı 
malzemeler” yer almaktadır. Buna göre seçim dönem-
lerinde kullanılan afiş, ilan ve diğer malzemelerden 
kararlı seçmenlerin %37.7’si; kararsız seçmenlerin ise 
%21.2’sinin etkilendiği sonucu tespit edilmiştir.

Baltacı ve Eke’de (2012: 10) “Siyasal Proaganda Araç-
larının Seçmen Davranışı Üzerindeki Etkisine Yöne-
lik Seçmen Algısı” isimli araştırmasında 397 seçmen 
üzerinde anket uygulamıştır. Katılımcılara seçim 
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sürecinde resim, fotoğraf ve afişlerin siyasal tercihle-
rinde etkisi olup olmadığı sorulmuştur. Elde edilen 
bulgulara göre kararlı seçmenlerin %10,6’sı ile karar-
sız seçmenlerin %13,5’i bu araçların siyasal tercihleri 
üzerinde etkili olduğunu bildirmişlerdir.

Seçim Afişlerinde İmgenin Gücü ve 
Göstergebilim
Baines ve arkadaşları (2014)’ na göre, politik konum-
landırma rasyonel kanıtlardan daha çok iletişimcinin 
bileek veya bilmeyerek sunduğu semboller aracılı-
ğıyla kurulmaktadır. Çünkü Geertz (1984) ve Kuhn 
(1991)’ un da vurguladığı gibi insan zihni sembollerle 
yorumlama eğilimindedir. 

Sembollerden ve imgelerden yola çıkarak anlamı çö-
zümleme sürecinde Göstergebilim ise Saussure (1985) 
’un dili göstergeler sistemi olarak görmesiyle başla-
mış; gösteren, gösterilen ve gösterge arasındaki ilişki 
bir bütün olarak değerlendirilmiştir (Güngör, 2011: 
185). Göstergeler gösteren ve gösterilen arasındaki 
ilişki sonucunda ortaya çıkmaktadır (Yaylagül, 2013: 
120). Gösteren, gösterilen simgeyi açıklayan fiziksel 
nesne; gösterilen bu fiziksel nesnenin zihinde oluş-
turduğu anlam ve gösterge de bu iki kavram arasında 
ortaya çıkan bağ olarak açıklanmaktadır (Özel, 2008: 
115). Saussure (1985)’ u takip eden Barthes (2003) 
sisteme anlamlandırmanın iki düzeyi olan düz anlam 
ve yan anlamı dâhil etmiştir (Fiske, 2003: 116). Düz 
anlam göstergenin açık bilinen anlamında gönderme 
yaparken yan anlam ise göstergenin temsil edilme bi-
çimidir ve kullanıcının bilgisi, duyguları ve kültürel 
değerleri sonucunda betimlenmektedir (Özel, 2008: 
123). Fiske’ye göre (2003: 63) bir gösterge duyularla 
algılanabilen fiziksel bir şeydir. Aynı zamanda kendi-
sinden farklı bir nesneye ya da duruma göndermede 
bulunmakta ve gösterge olabilmesi için kullanıcının 
onu kabuletmesi gerekmektedir. Göstergebilimde 
metin üzerine odaklanılır. Metin bir resim, yazı ya da 
bir görüntü olabilir. Göstergebilim çözümleme yapı-
lırken göstergelerin düzenlendiği kodlar birer anlam 
sistemi oluşturmaktadır. Göstergebilim çalışmala-
rı anlamın her türlü metinde nasıl düzenlendiği ile 
ilgilenmektedir. Bu metinlerde anlamın düzenleniş 
biçimleri üzerinde durmaktadır. Bu düzen içerisinde 
anlam bütünü ortaya çıkmaktadır (Batı, 2005: 178).

Seçim Afişlerinin Göstergebilimsel 
Analizi 
Araştırmanın Amaç, Kapsam ve Yöntemi
Siyasi partilerin profesyonel pazarlama pratiklerinin 
bir parçası olarak seçim afişlerinin hedef kitleye/seç-
mene ilişkin detaylı çalışma ve değerlendirmeler son-
rasında oluşturulduğu varsayımına dayanarak, çalış-
mada siyasi partilerce sunulan seçim afişlerinin siyasi 
partilerin seçmene/topluma ilişkin algısını yansıttığı 
kabuledilmektedir. 

Araştırma kapsamında incelenen üç büyük partinin 
hedef kitlesinin bölgedeki seçemen sayısının tama-
mından oluşması toplumun geniş bir kesimini oluş-
turan seçmene ve dolayısıyla siyasi partilerin topluma 
ilişkin algısını incelemede seçim kampanyalarının 
uygunluğunu göstermektedir. Kamusal alanda, cadde 
ve sokaklarda yer alarak her kesimden insana ulaşan 
seçim afişleri ise seçim kampanyaları içerinde uygun 
inceleme öğeleri olarak yer almaktadır. Afişlerden 
yola çıkarak ‘algılanan toplum’ un ortaya konulma-
sında ise imgedeki anlamı çözümleyemeye dayalı 
göstegebilim yöntem olarak benimsenmiştir.  

Söz konusu varsayıma bağlı olarak bu araştırmanın 
amacı Türkiye’de 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 
kullanılan seçim afişlerinin seçemene hitap etme 
biçimleri ile topluma ilişkin algısı ve parti imajıyla 
uyum düzeyini ortaya koymaktır. Hem geniş hedef 
kitlelere ulaşması hem de kısa anlatımlarla mesajı 
hızla iletmesi bakımından afişler seçim dönemlerinin 
etkili araçları olarak kullanılmaktadır. Araştırmanın 
kapsamı hem büyükşehir hem de başkent olmasın-
dan dolayı Ankara ile sınırlı tutulmuştur. Ankara ili 
özelinde ise büyükşehir ile birlikte Çankaya ve Ke-
çiören de yer alan seçim afişleri inceleme kapsamı-
na alınmıştır. Söz konusu ilçelerin seçilme sebebi, 
Ankara’nın Kuzey-Güney hattında iki uç anlamda 
farklı olmasının yanında iki büyük parti açısından 
seçim sonuçlarının diğer ilçelere oranla daha fazla 
anlam taşıyor olmasıyla ilgilidir. 

Bu varsayım ve amaç doğrultusunda araştırma soru-
ları şu şekilde oluşturulmuştur:

Her siyasi partinin seçmen zihninde bir imajı olması-
nın yanında seçmenin de siyasi partiler nezdinde bir 
imajı vardır ve bu durum çalışmanın birinci sorusunu 
ortaya çıkartmaktadır: “Siyasi partiler seçmeni/toplu-
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mu nasıl algılamaktadır?” Çalışmanın ikinci sorusu ise; 
parti kimliğinin kampanyalara ne düzeyde taşındığını, 
parti kimliklerinin genel ve yerelde tutarlılığını anla-
maya yönelik olarak “genel parti imajı ile yerel seçim 
kampanyaları tutarlı mıdır?” biçiminde belirtilmiştir.

Çalışmada Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri 
başkan adaylarının afişleri, göstergebilimsel yöntem-
le incelenmiştir. Biçimsel olarak görsel unsurlar, içe-
rik olarak ise sözel unsurlar düz anlam ve yan anlam 
çözümlemeleriyle değerlendirilmektedir. Tüm afişler 
teknik ve simgesel kodlarla çözümlenmiştir. Teknik 
kodlarda çekim açısı, renkler; simgesel kodlarda giy-
siler ve beden dili; yazılı göstergelerde ise kullanılan 
slogan ve diğer yazılar ele alınmıştır. Göstergeler arası 
ilişkiler ise gösteren-gösterilen-gösterge ve düz anlam-
yan anlam boyutları açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular ve Yorum
30 Mart 2014 yerel seçimleri daha önceki seçimler-
den farklı olarak daha geniş çapta yankı uyandırmış 
ve yerel adayların ötesinde parti başkanlarının da yer 
aldığı genel seçim havasında gerçekleşmiştir. Günü-
müzde artık profesyonel anlamda hazırlanan siyasal 
reklamlardan biri olan afişler ikna etme ve dikkat 
çekme amacıyla oluşturulurken aynı zamanda parti 
değerleri ve imajıyla ilgili de mesajlar içermektedir. 
Hazırlanan afişler toplum ile anlamsal ve duygusal 
ilişkileri ortaya çıkarabilen bilinçli araçlar olarak 
fonksiyonel bir rol üstlenmektedir. 

AKP, CHP ve MHP’nin Genel Lider ve Parti Afişle-
rinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Resim 1. 30 Mart Yerel Seçimlerinde Kullanılan Genel Lider ve Parti Afişleri
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Gösterge  
 
 
 
Gösteren 

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin  seçmene  ilişkin  algısı  ve  seçim  kampanyalarının  genel 
parti imajıyla uyumu içeren göstergeler 
 
Gösterilen 

Logü üzerine “evet” mühürü 
basan el figürü 
A.1‐A.2‐A.3 logo ve el figürü 
sahip afişler 
 

Parti lideri ile “evet” mührü ve logonun yakın pozisyonu seçmenleri 
benzer  gösteren  lider  ve  seçim  arasında  doğrudan  bağlantıyı 
vurgular. Mühür basan el göstereni  seçmenin seçimini etkileyen ve 
seçmene refah ve sınıf atlama sözü verenbir rol model sunmaktadır. 
Ayrıca adaylar da seçmenden oy beklemektedir. 
 

Sloganda “Türkiye” 
A.1‐A.2 kırmızı&beyaz 
büyük görsel 
A.3 ‘Yeni Türkiye 
 

Bütün Türkiye’de kazanma hedefi vurgulanmaktadır. Parti ve lidere 
Türkiye’nin pozitif duygusunun aktarılması amaçlanmaktadır. 
 

Yerel seçim işaretleri 
‘Yeni şehirler ‘Ak 
belediyeler’ 
 

Üç  afişten  birinde  belediye  ve  partiye  sağlanan  sinerjinin 
birlikteliğine atıfta bulunan yerel seçim görselleri bulunmaktadır. 
  

Parti liderinin fotoğrafı 
A.1‐A.2‐A.3 Liderin fotoğrafı 
afişin sağ tarafındadır. 

Lider  ciddi  yüz  ifadesi  ve  takım  elbisesi/kravatı  ile  görülmektedir. 
Seçmenin  aynı  davranışı  tekrarlaması  amacıyla  önceki  seçimler  ve 
parti başarıları hatırlatılır.   Lider, ciddi, kendinden emin duruşu  ile 
seçim  sonuçlarını  önemini  vurgular  ve  seçim  kampanyalarının  son 
zamanlarındaki sert tutumuna rağmen başını dik tutar. 
 

Tasarlanmış imaj 
Yok 
 

Tasarlanmış  görüntü  kullanılarak  değil  soyut  ve  karmaşık 
söylemlerin yerine gerçekçilik, faydacılık ve somut temeller üzerine 
dayalı doğrudan söylemlerle ilgilidir. 
 

Renk 
A.1 beyaz&kırmızı 
A.2 kırmızı&beyaz 
A.3. beyaz‐mavi‐kırmızı 
 

Bir  renk  için  ayrı  afişler  kullanılarak  (kırmızı  ve  beyaz  yoğun) 
renklerin  etkisi  ve  anlam  çağrısı  arttırılır.  Kırımızı  Türk  Bayrağını 
temsil  ederken,  beyaz  şeffaflığı  ve  temizliği  çağrıştırır.  Böylelikle 
lider  ve  partinin  dürüstlüğü  ve  bayrağın  bütünleştirici  rolü 
vurgulanmaktadır.  “Yeni Türkiye” sözü  ile bu mavi rengin özgürlük 
ve  huzur  anlamına  değinilmiş,  seçimin  kazanılması  durumunda 
bunların kazanılacağı vurgulanmaktadır. 
 

Sloganlar ve sözler 
A.1‐A.2 “Millet Eğilmez, 
Türkiye Yenilmez" 
A.3. “Yeni Türkiye, Yeni 
Şehirler” 
A.3. "Ak Belediyeler, Mutlu 
İnsanlar" 

Aday  rakiplere  karşı  halktan  bir  destek  beklerken  seçim 
kampanyalarının  son  dönemlerindeki  olumsuz  haber  ve 
kampanyalardan  etkilenmemesi  için  seçmen  motive  edilmektedir.  
A2’de  parti  ve  liderin  bu  pozitif  duyguları  birlik  ve  dayanışmaları 
yazı stilinin renk ve yapılandırılmasıyla aktarılmıştır. 

 

Tablo 1. Akp Liderinin Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
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Tablo 2. CHP Liderinin Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
 
Gösteren  

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin  seçmene  ilişkin  algısı  ve  seçim kampanyalarının  genel  parti 
imajıyla uyumu içeren göstergeler 
 
Gösterilen 

“evet” mühürü 
Yok 
 
Sloganda “Türkiye” 
Yok 
Yerel seçim gösterenleri 
Yok 

“evet”  mührü  kullanılmamıştır.  Parti  için  onlara  yol  gösteren  veya 
doğrudan  seçmenin  oy  verme  davranışını  etkilemeye  çalışan  bir 
kısıtlama yoktur.  
Sloganlarda  “Türkiye”  kelimesi  yoktur.  Kelimenin  olumlu  etkisini 
aktaracak seçmen üzerinde bir bilinçaltı mesaj oluşturulmamıştır. 
Yerel  seçim  gösterenlerine  yer  verilmemiştir.  Bu,  farklı  seçmenleri 
hedefleyen afişlerin kullanılması gibi değerlendirilebilr. 

Parti liderinin fotoğrafı 
A.4 

Parti  lideri  takım  elbiseli  ciddi  görünüme  rağmen  gülümseyerek 
kendinden  emin  ve  samimi  görünmektedir. Hedefe  doğrudan  bakmak 
vatandaşlara  yönelmek  anlamındadır.  Kırmızı  kıravat  Türk  bayrağını, 
parti logosunu ve liderlik anlamını çağrıştırmaktadır.  

Tasarlanmış imaj 
A.5’ de kökü beyaz ve 
renkli yaprakları olan 
bir ağaç ve ağaç üzerine 
yaslanmış 90 sayısı. 
 

Grafiksel görüntü kullanılarak dolaylı  söylemlerle  ilişki kurulmakta ve 
daha  fazla  yan  anlam  oluşturulmaktadır.  Partinin  ideali  ve  misyonu 
liderden  daha  fazla  vurgulanmıştır.  Bu  misyon  olarak  da  kabul 
edilebilir ve  insanlar bu misyonun önünde değildir. Modern ve estetik 
afişte  ağaç  nesnesi  farklı  renklerde  yapraklarla  kültürel  bir  zenginlik 
olarak  gösterilmekte  ve  bu  yapıya  atıfta  bulunmaktadır.  Aynı  kökten 
gelen  ve  dostça  yaşayan  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  köklü  varlığı 
vurgulanır.  Beyaz  kök  Türkiye’nin  ve  Cumhuriyet’in  ilk  partisi  olan 
CHP’nin  geçmiş  ge  geleceğindeki  şeffaflığını  temsil  etmektedir.  Ayrıca 
beyaz  renk  üzerinde  yer  alan  farklı  renkler  çok  kültürlülüğün  ve 
çeşitliliğin zenginliğini  içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 90 yıllık 
geçmişi 90 yıl gibi uzun yaşayan bir ağaca benzetilmiş ve bundan sonra 
da canlı ve genç kalacağı vurgulanmak istenmiştir. Seçim kampanyaları 
dönemine denk gelen Gezi Parkı ve taki eden olaylara bir eleştiri olarak 
afişte ilişkili görsellere yer verilmiştir. 

Renk 
A.4 Açık mavi ve kırmızı 
A.5 Açık mavi, beyaz, 
kırmızı, yeşil  
 

Açık mavi özgürlük ve huzur rengi iken, kırmızı kıravat liderlik, Türk 
Bayrağı ve parti logosunun rengidir. Beyaz renk Türkiye’nin 
geçmişinde birlik ve beraberlik içinde saflığını temsil eder. Renklilik 
çok kültürlülüğün göstrgesidir. Açık mavi arka plan özgürlük ve huzur 
işaretidir. 
 

Sloganlar ve sözler 
A.4 “Varlık içinde, birlik 
içinde, özgür biçimde” 
A.5 “90 dev çınar, 90 
yeni filiz, 90 yıldır 
beraberiz” 

Topaumun  refahı  ve milletin  birliğine  söz  verilir  Özgürlük  bu  vaadin 
biçimi  olarak  vurgulanır.  Refah  ekonomik  ve  kültürel  kaynaklar  ve 
bereket  anlamına  gelirken,  birlik,  özgür  biçimde  farklı  kültürlerle 
birlikte yaşamayı ifade eder. Burada Türkiye Cumhuriyeti”nin 90 yıllık 
tarihi  üzerine  odaklanılır  ve  partinin  tarihi  üzerine  temellenir.  Bu 
pozitif duygular Kurtuluş Savaşı’nın gücü ve Cumhuriyet’in temellerine 
transfer  edilerek  değerlendirilebilir.  Dev  çınar  ağacı  geçmişe  atıfta 
bulunurken yeni  filizler Türkiye Cumhuriyeti’nin  gelecek vaadi  olarak 
belirtilmektedir.  Bu  göstergeler  son  zamanlardaki  kültürel  ayrılıklara 
ve bölgesel özerklik bakışaçılarına bir eleştiri olarak değerlendirilebilir. 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Tablo 3. MHP Liderinin Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
 
Gösteren  

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin  seçmene  ilişkin  algısı  ve  seçim  kampanyalarının 

genel parti imajıyla uyumu içeren göstergeler 
 
Gösterilen 

“evet” mühürü 
Yok 

Sloganda “Türkiye” 
Yok 

Yerel seçim gösterenleri 
Yok 

“evet” mührü  kullanılmamıştır.  Parti  için  onlara  yol  gösteren  veya 
doğrudan  seçmenin  oy  verme  davranışını  etkilemeye  çalışan  bir 
kısıtlama yoktur.  
Sloganlarda  “Türkiye”  kelimesi  yoktur.  Kelimenin  olumlu  etkisini 
aktaracak seçmen üzerinde bir bilinçaltı mesaj oluşturulmamıştır. 
Yerel  seçim  gösterenlerine  yer  verilmemiştir.  Bu,  farklı  seçmenleri 
hedefleyen afişlerin kullanılması gibi değerlendirilebilr. 

Parti liderinin fotoğrafı 
A.6‐A.7‐A.8 

Ciddi, düşünceli bir ifadeyle yukarı ve karşıya bakarak halka dönük görünmekte 

ancak resmi ve uzak bir ifade söz konusu. Yüz ifadesi ve takım elbisesi ile ciddi 
bir duruş sergiliyor.  

Tasarlanmış imaj 
Yok 

 

Tasarlanmış  görüntü  kullanılarak  değil  soyut  ve  karmaşık 
söylemlerin yerine gerçekçilik, faydacılık ve somut temeller üzerine 
dayalı doğrudan söylemlerle ilgilidir. 
 

Renk 
Beyaz‐kırmızı‐siyah 
 

Beyaz  saflığı,  dürüstüğü;  kırmızı  renk  ise  Türk  bayrağını  ve  lider 
konumu  temsil  etmektedir  ancak  afişteki  kullanımı  daha  çok  Parti 
rengi  olması  ve  metindeki  kelimeleri  vurgulamak  amaçlı 
görülmektedir.  Afişlerde  siyah  ile  klasik  ve  resmi  bir  görüntü 
sağlanmanın  yanı  sıra  bezyaz  üzerine  yazılmış  siyah  yazı,  verilen 
sözün netolduğu ve tutulacağını da ifade etmektedir. 
 

Sloganlar ve sözler  
A.6 “Şimdi Söz Senin 
Ankara” 

A.7 “üretken belediyecilik: 

Hizmet ile toplumsal 

faydayı birleştiren 

belediyeciliktir"  

A.8 “üretken belediyecilik: 

kentleri engelsizleştiren 

belediyeciliktir  

“Şimdi”  vurgusu  ile  seçmenden  daha  öncekinden  farklı  bir  sonuç 
çıkarması  beklendiğini  göstermektedir.  Tercihi  seçmene  bırakıldığı 
ve  “Ankara”  vurgusunun  kırmızı  ve  büyük  puntolarla  yapılarak 
Ankara’ da başarı beklediğinin ifadesidir. 
Küçük harfle yazılmış “üretken belediyecilik” sloganı samimi ve yeni 
nesil  bir  görüntü  çizmeye  alçak  sesle  konuştuğunu  göstermeye 
yöneliktir.  “üretken”  kelimesi  vurgulanarak  ise,  üretken 
belediyecilik  hizmet,  engelsizleşme  ile  tanımlanarak  bunu 
gerçekleştirme yönde halka söz verilmektedir. 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Gösterg 
 
 
Göstere 

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin seçmene ilişkin algısı ve seçim kampanyalarının genel parti 
imajıyla uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

“evet” mühürü 
A.9‐A.10‐logo and literati hand 

Evet mühürünü basan temiz katip eli, halkın seçim tercihini 
yönlendiriyor. Bir yandan aydın  kişlerin kendilerini tercih ederek halka 
örnek olması niteliği taşırken, diğer yandan halkı ekonomik ve sosyal 
refaha kavuşturma, sınıf atlatma vaadi veriliyor. 

Sloganda “Türkiye” 
A.9 kırmızıbeyaz  

Türkiye kelimesine ilişkin pozitif duyguyu lidere ve partiye transfer 
ediyor. “Yeni Türkiye” ifadesiyle parti genel çizgisinden güç alıyor. 

Adayın Fotografı 
A.9‐A.10‐A.11  

Genel başkan  ile birlikte görünmesi  ilk bakışta genelbaşkan desteğini 
almış olduğunu düşündürse de genel başkanın adayın önünde ve daha 
büyük  yer  alması  adayın  liderlik  imajını  olumsuz  yönde 

etkilemektedir.Tek  başına  yer  aldığı  afişlerde,  sol  yukarı  bakıyor  ve 
geçmiş  başarılarını  htırlatarak  yinelenmesini  istiyor.  Karşıya  bakarak 
halka dönük olduğunu ifade ediyor, gülümseyen ifadesiyle samimi bir 
etki yaratıyor. Koyu renk takım elbisiyle ciddi bir görünüm sergilerken, 

açıkrenk gömlek ve gravat dürüstlüğü ve açıklığı simgeliyor. 
 

Renk 

A.9 (kırmızı‐beyaz) 
A.10(mavi‐beyaz‐sarı) 
A.11(mavi‐beyaz) 

Kırmızı‐beyaz’ ın yer aldığı afişte Türk bayrağı, dürüstlük, liderlik 

vurgusu yapılırken, Mavi ağırlıklı afişlerde özgürlük, yerleşiklik ve 
otorite(kurumsallık) ve büyükşehir ambleminin renkleri 
vurulanmaktadır. Sarı rengin kullanımı ise parti rengini hatırlatarak 
partiye ilişkin olumlu imajı transfer etmeye yöneliktir. 
 

Sloganlar ve sözler  
A.9 “Yeni Türkiye Yolunda Bi’daha 

Ankara” (beyaz) 
A.10. “Daima Millet Daima 
Hizmet”(sarı)  
A.11. “Benim Başkanım”(beyaz) 
A.9‐A.10 “Ak Belediyeler Mutlu 

İnsanlar” (kırmızı) 

“Yeni  Türkiye”  ile  geçmişte  yasak  olan  ve  baskı  yapılan  konulara 
göndermede bulunarak parti genel çizgisinde Ankara’ nın önceki seçim 

davranışını  yinelemesi  “bi’  daha”  ifadesiyle  talep  ediyor.  “Daima 
Hizmet”  anlayışı  cümlesinin  partinin  rengi  olan  sarı  ile  vurgulanması 
hizmetin sürekliliğini bu parti ile olacağına gönderme yaparak seçmen 
davranışının da daimi olması talep ediliyor. “Benim Başkanım” ibaresi 
başlangıçta  samimi  bir  ifade  olarak  düşünülerebilirken  zihinde 

“kabullenici”  bir  etki  yaratmaktadır.  Aynı  zmanda  kelimeler  yer 
değiştirdiğinde  ortaya  çıkan  “başkan  benim”  ifadesi  iddialı  ve 
seçmenin bilinç altını  etkilemeye yönelik bir özellik  taşımaktadır.  “Ak 
Belediyeler  ve  Mutlu  İnsanlar”  gülen  bir  yüzü  anımsatacak  şekilde 
kullanılmıştır. “Ak belediyeler” parti adının kısaltılmış şekli ve “beyaz” 

rengin eş anlamlısı olarak da kullanılmakta; beyazın saflığı, dürüstlüğü 
ve masumluğunu kendine katmaktadır. 
 

Proje afişleri 
A.12  “Ankapark  Ağustos’  ta 
açılıyor”  A.13  “Büyükşehrin 
başlattığı  hükümetin  tamamladığı 

Çay Yolu Metrosu açıldı Ankaramıza 
Hayırlı olsun” 

Aday,  kazanması  halinde  Ankapark  projesinin  bitirmeyi  vaadtmekte, 
aksi taktirde projenin yarım kalma ihtimalini vurgulamaktadır. Seçime 
çok  yakın  bir  tarihte  Çay  Yolu  Metrosunun  açılışı  yapılarak  ağırlıklı 
olarak  rakip  partinin  seçmeninin  bulunduğu  bölgeden  oy 

beklenmektedir.   

 

Tablo 4. AKP’nin Büyükşehir Başkan Adayının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
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Tablo 5. CHP’nin Büyükşehir Başkan Adayının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
Gösteren  

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin seçmene ilişkin algısı ve seçim kampanyalarının genel parti 

imajıyla uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

“evet” mühürü 
Yok 

 

Evet  mühürününün  olmaması  halk  üzerinde  yönlendirici  baskının 
olmadığının göstergesidir. 

Sloganda “Türkiye” 
Yok 

Türkiye  kelimesinin  pozitif  etkisinden  yararlanılmamış  olması  halkın 
bilinçaltını etkilemeye yönelinmediğini gösteriyor. 

Adayın Fotografı 
A.14 A.16 (doğal fotograf afişin 

sağında, kırmızı kazak, beyaz 

gömlek gıravatsız, karşıya bakarak 

gülen ifade, fonda açık mavi 

gökyüzü) 

A.17 (Siyah takım elbise, kırmızı 

gravat) 

Aday kendinden emin ve samimi görünmektedir.   Mutlu ve gülen bir 
ifadeyle  objektife  bakarak  halka  dönük  ve  samimi  olduğunu  ifade 
etmektedir.  Giyim  tercihi  de  adaya  halktan  ve  samimi  bir  görünüm 
kazandırmaktadır.  Fondaki  açık  mavi  gökyüzü,  özgürlük  ferahlık  ve 

umut  vaadetmektedir.  Çankaya  ilçesine  seslendiği  afişte  aday  siyah 
takım elbisesi  ve kırmızı  gravatıyla daha ciddi bir  giyim  tarzı  ve bunu 
destekler  ciddi  bir  yüz  ifadesi  sunmaktadır.  Kırmızı  gravatla  liderliğini 
ifade ederken, mavi gökyüzü üzerinde afişin ortasında parti  amblemi 

“Türkiye’ nin birleştirici gücü” sloganı okumacak şekilde yer almakta ve 
CHP desteğini beklediğini vurgulamaktadır. 

Genel Başan Fotografı 

Yok 

Partiden ziyade adayın öne çıkarılmak istendiğini ve parti dışındaki 

seçmene  de hitap ettiklerini göstermektedir. 
Grafik Öğe 

A14. Arka planda mavi gökyüzü ve 

yeşil bir doğa görüntüsü  

A.14. A.15 

Yavaş Gardaşım Yavaş 

 

Bir (romantic‐komedi) film afişini andıran görsel, doğal ve samimi aday 

fotografını  destekler  niteliktedir.  Yeşil  alan  görüntüsü,  çeşitli 
bölgelerde ağaç kesilmesine bir eleştiri niteliğinde olup doğa dostu bir 
görüntü  de  vermektedir.  Yerel  dilin  kullanıldığı  iddialı  slogan  bir  film 
afişinde  kullanılacakmış  gibi  grafik  bir  öğe  olrak  tasarlanmıştır.  Klasik 
olmayan sunumu    ile  fark yaratmakta,  fazla samimi ve popülist etkisi 

ile elit kesim tarafından eleştirilmeye de müsaittir. 
Renk 

Açık mavi, yeşil ve kırmızı 

Açık  mavinin  özgürlük  ve  huzur  verici  yönü  ile  pozitif  bir  etki 

yaratılırken, yeşil doğallığı  ve doğayı, baharı  simgelemektedir. Kırmızı 
kazak  liderliği  ve  mücadeleyi,  Türk  bayrağını  ve  partinin  rengini 
hatırlatmaktadır. 

Sloganlar ve sözler 
A.14  

Sevgi kazanır... saygı kazanır... 

dürüstlük kazanır... (küçük harf‐

mavi) 

Benim sevdam Ankara (büyük harf‐

mavi) 

A.14 ve A.15 Yavaş Gardaşım Yavaş 

Geliyor Mansur Yavaş 

A.16 Yardım alan ailelere bir ay su 

10 TL A.17 Haydi Çankaya Hedef 

Ankara 

 

Sevgi,  saygı  ve  dürüstlüğün  bu  partiyle  geleceğini  ifsde  ederek 
gündemdeki yolsuzluk ve üslupları eleştirmektedir. 
‘Benim  sevdam  Ankara”  sloganı  ile  bu  şehre  duyduğu  tutkuyu  ve  bu 
şehir  için  çalışma  isteğini  göstermektedir.  Aday  soyadını  kafiyeli  bir 
sloganla  akıllara  yerleştirmektedir.  “Yavaş  gardaşım  yavaş  Geliyor 

Mansur  Yavaş”  yerel  dilini  kullanarak  halktan  olduğu  vurgular  ve 
mevcut  başkana  ‘biz  de  buradayız’  anlamında  meydan  okumakta  ve 
kurtarıcı rolü üstlendiğini göstermektedir.Mevcut belediyeden yardım 
almakta  olan  ailelere  ucuz  su  vaadinde  bulunarak  oy  istemekte  ve 
rakibin  güç  kaynağı  kesime  hitap  etmektedir.    Köken  olarak  CHP’  li 

olmayan  aday  CHP’  li  seçmenin  bulunduğu  ilçeye  özel  olarak 
seslenmekte ve onların desteğiyle CHP’ yi Ankara’da ilk parti yapmaya 
motive etmektedir. 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Tablo 6. MHP’nin Büyükşehir Başkan Adayının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
Gösteren  

  Gösteren + Gösterilen = Gösterge = İkinci düzey gösteren Siyasal partilerin 
seçmene  ilişkin  algısı  ve  seçim  kampanyalarının  genel  parti  imajıyla 
uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

“evet” mühürü 
P.19‐P.20‐P.21 

Evet  mühürününün  olması  halk  üzerinde  yönlendirici  baskıyı 
göstermektedir.  Ancak  burada  evet  mühürü,  parti  ambelmi  üzerine  değil 
vaadin  hemen  altına  yerleştirilmiştir.  Vaadlere  ulaşmak  için  adaya  oy 
vermeye  yönlendirme  yapılmaktadır.  Kısmi  bir  baskı  ve  yönlendirmeden 

bahsedilebilir. 
Sloganda “Türkiye” 

Yok 

Türkiye  kelimesinin  pozitif  etkisinden  yararlanılmamış  olması  halkın 

bilinçaltını etkilemeye yönelinmediğini gösteriyor. 
Adayın Fotografı 
A.19‐20‐21‐22‐23  

  

2 afişte de aday objektife dönük ve elinde bir kalem tutar gibi halka doğru 
yönelmiştir.  Kendinden  emin  duruşu  ile  bir  başkan  olarak  ne  yapacağının 

bilincinde  bir  izlenim  yaratmaktadır.  Adının  önündeki    Prof.  Dr.  titrini 
görüntüsüyle  de  desteklemektedir.  A.20’  de  aday  6‐7  yaşlarında  bir  erkek 
çocuğu  ile  birlikte  poz  vererek  yeni  nesle  verdiği  önemi  ifade  ederken 
samimi  bir  profil  de  çizmektedir.  Tüm  afişlerde  sıcak  ve  gülümseyen  bir 

ifade görülmektedir. 3 afişte aday takım koyu takım elbise ve gravat ile ciddi 
bir  duruş  sergilerken  Yeşil  fonla  desteklenmiş  A.21’  de  gravatsız  ancak 
ceketli daha samimi bir poz vermektedir.  

Grafik öğe 
Kırmızı Ankara Silüeti 
 

Bayrağın, Partinin rengi ve  liderlik göstergesi kırmızı Ankara silüeti Ankara’ 
nın kültürel mirası ve değerlerini vurgulayarak tüm Ankara’ ya hitap ettiğini 
göstermektedir.  Bu  silüetin  korunması  vaadini  de  içermektedir.  Kırmızı 
silüette  adayın  isminin  beyazla  yazılması,  parti  amblemi  ve  türk  bayrağını 
çağrıştırmaktadır. 

Renk 
Kırmızı‐mavi‐siyah 

Kırmızı  renk  ile  Türk  bayrağını  ve  lider  konumu  temsil  etmektedir.  Kırmızı 
parti  ambleminin  Kırmızı  silüet  üzerinde  konumlanması  iki  öğenin  etkisini 

azaltmaktadır.  
Sloganlar ve sözler 

Ankara Seninle Kazanacak 
Ankara’nın yeni yüzü, yeni gücü 
Ankara’ya Karakaya! 
Öğrenciye 1 TL’ye sınırsız ulaşım 
için  

Değerlerimize sahip çıkmak için  
Güvenli bir gelecek için  

Kazanacak  kelimesi  kırmızı  ile  vurgulanırken  açık  mavi  renkle  yazılmış 

“Ankara seninle” yazısının okunurluğu zayıftır. Sadece “kazanacak” kelimesi 
okunduğunda  kazanacak  kişi  adayın  kendisi  olarak  çağrışım  yapmakta  ve 
bilinçaltına  adayın  kazanacağı  yönünde  bir  etki  yapılmaktadır.  Ankara’  nın 
yeni  bir  adaya  ihtiyacı  olduğunu  işaret  eden  ifade,  güçlü  bir  Ankara  için 
adayı  önermekte  ve  yeni  bir  yüz  olmasını  avantaj  olarak  vurgulamaktadır. 

Kafiyeli  ve  akılda  kalıcı  sloganla  aday,  Ankara’  ya  kendisinin  yakışacağını 
ifade etmektedir. Bu afişte yeşil fonun önünde samimi bir poz sergileyerek 
halktan  ancak  kendinden  emin  ve  uzman  bir  izlenim  bırakmaktadır.  Afişin 
bütünü diğer afişlere göre daha sofistike bir tarza sahiptir. 1 TL’ ye sınırsız 
ulaşım  ifadesiyle  ulaşım  maliyetinin  yüksekliğini  eleştirirken  öğrencilerden 

ve okula giden çocuğu olan tüm ailelerden oy talep etmektedir. Bu popülist 
politikanın  yanında  “değerlerimize  sahip  çıkmak  için”  vaadinde  de 
bulunarak  hem  maddi  ve  manevi  değerlerli  alanların  korunamdığını 
eleştirerek duyarlı bir kesime de hitapetmektedir. Gelecekten kaygı duyan 
vatandaşların olmasına gönderme yaparak güvenli gelecek vaadi 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AKP, CHP ve MHP’nin Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adaylarının 
Yer Aldığı Afişlerinin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Resim 3. 30 Mart Yerel Seçimlerinde Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adaylarının Yer Aldığı Afişler

AKP  CHP  MHP 

Çankaya   Çankaya  Çankaya 

P.24 

P.25 

P.26

 
P.27 

P.30 

P.31 

P.32 

P.35 

 

Keçiören  Keçiören  Keçören 

P.28 

P.29 

P.33 

P.34 

P.36 

P.37 
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Tablo 7. AKP’nin Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adaylarının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge  
 
 
Gösteren 

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin seçmene ilişkin algısı ve seçim kampanyalarının genel parti 

imajıyla uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

Logoda “evet” mührü 
P.24‐P.28‐P.29‐parti logosuna mühür 

basan el 

 

Parti  logosuna mühür basan el  seçmen  için bir  rol‐model oluşturarak 
seçimlerde  oy  verme  davranışını  yönlendirmektedir.  Ayrıca  doğru 
kararın yolunu da işaret etmektedir. 

Sloganda “Türkiye” 
P.28 Mavi&Beyaz&Kırmızı  

“Yeni Türkiye”ye ulaşmanın yolu adayın kazanmasına dayandırılmakta; 
kırmızı  ve  beyaz  karakterlerin  kullanılması  ile  ulus;  mavi  zeminle  ise 
özgürlük vurgusu yapılmaktadır.  

Adayın fotoğrafı 
P.24 Adayın fotoğrafı afişin sağında 

P.27‐ P29 Adayların fotoğrafı afişin 

ortasında 

P.28‐ Adayın fotoğrafı sağda ve parti 

genel başkanı ile birlikte 

Afiş 24‐27 ve 29’da adaylar gülümseyen  ifadelerle görülür. Afiş 28’de 
belediye başkan adayı ve genel başkan sol profilden ileriye ve yukarıya 
bakarlar;  bu  duruşları  onların  kararlılıklarını  ve  kendine  güvenlerini 
gösterir. Ayrıca parti başkanının gücü kullanılır. Adayların takım elbise 
giymesi onlara ciddi, saygın ve dürüst bir görünüm katmıştır.   

Renk 

P.24‐P.25‐P.26‐P.27‐mavi&beyaz  

P.28 kırmızı&mavi&beyaz 

P.11 mavi&sarı&beyaz&kırmızı 

 

Beyaz rengin saflık ve temizlik vurgusu partinin siyaset anlayışına; mavi 

yasakların  olmadığı  ve  herkesin  rahat  yaşam  hakkını  savunduğu 
özgürlük  anlayışına;  kırmızı  ise  Türk  bayrağının  rengi  olmasından  ve 
ulusu  birleştirici  bir  unsur  olarak milliyetçilik  anlayışına  göndermede 
bulunmaktadır.  Sarı  renk  ise  parti  logosunun  rengi  olduğundan 
partinin imajı adaya yüklenmektedir. 

Sloganlar ve sözler 
P.24 “Çankaya’da değişime oy ver”  

P.25 “Benim oyum Barış Aydın’a; çünkü 

kadınlara ekonomik destek sağlanacak” 

ve”Çankaya’da değişime oy ver” 

P.26. “Benim oyum Barış Aydın’a; 

çünkü çocuklarımın geleceğini 

düşünüyorum” ve “Çankaya’da 

değişime oy ver” 

P.27 "Çankaya’da değişime izin ver” 

P.28 “Yeni Türkiye Yolunda Haydi 

Keçiören” ve “Ak belediyeler, mutlu 

insanlar” 

P.29 “Daima millet, daima hizmet” ve 

“Ak belediyeler, mutlu insanlar” 

 

Afiş 24‐25 ve 26 kullanılan “Çankaya’da değişime oy ver”  ve afiş 27’de 
kullanılan “Çankaya’da değişime  izin ver” sloganları  farklı bir yönetim 

anlayışına  oy  çağrısında  bulunmakta  ve  bunun  yolunun  ise  halkın 
onayından geçtiğine değinmektedir. Afiş 25 ve 26’da adayın  fotoğrafı 
görülmez.  Bunun  yerine  birincisinde  bir  kadının,  ikincisinde  ise  bir 
ailenin  fotoğrafı  yer  alır  ve  neden  bu  aday  için  oy  kullanacaklarını 
belirten  cümleler  kullanılır.  Birincisi  kadın  seçmene  yönelik 

tasarlanmıştır  ve  kadınlara  ekonmik  getiri  vaat  edilmektedir. 
İkincisinde ise Türk toplumun en önemli birimi olan aile gösterilmekte 
ve  onların  geleceklerinin  garanti  altına  alınmasının  yolunun  hangi 
adaya/partiye  verilecek  oylar  sonucunda  olacağı  vurgulanmaktadır. 
Afiş 28’de “Yeni Türkiye” ifadesi ile geçmişteki alışkanlık ve yasakların 

kalkacağı ve özgürlüğün getirileceği vurgulanır. “Ak belediyeler, mutlu 
insanlar”  ile  parti  beyaz  rengin  “temiz”lik  vurgusunu  siyasetine 
aktarmış  ve  halkın  mutluluğunun  bu  parti  ile  sağlanabileceği 
gösterilmiştir.  Bununla  birlikte  “Daima  millet,  daima  hizmet”  
sloganıyla parti ile hizmetin devamlılığı gösterilmektedir. 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Tablo 8. CHP’nin Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adaylarının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
Gösteren  

  Gösteren  +  Gösterilen  =  Gösterge  =  İkinci  düzey  gösteren  Siyasal 
partilerin seçmene ilişkin algısı ve seçim kampanyalarının genel parti 

imajıyla uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

Parti logosu ve sloganı 
P.30‐P.31‐P.32‐P.33‐P.34 Türkiye’nin 

birleştirici gücü 

 

Sloganda “Türkiye” 
Yok 

 

Bütün  afişlerde  parti  logosu  ve  partinin  sloganı  bulunmaktadır. 
Sloganda ulusun bütünlüğüne dikkat çekmektedir. 
 
Afişlerde  “Türkiye”  kelimesi  kullanılmamıştır.  Buradan  kelimenin 

kullanılmamasını kelimenin pozitif etkilerini aktarmada bir alt mesajın 
olmadığını söyleyebiliriz. 

Adayın fotoğrafı 
P.30‐P.32‐P.34 Adayın fotoğrafı afişin 

alt kısmında 

P.31 Adayın fotoğrafı afişin slounda 

P.33 Adayın fotoğrafi afişin sağ alt 

köşesinde 

 

Adaylar tüm afişlerde gülümsemektedir. Bu ifade onlara samimiyet ve 
halka yakın olma duygusu katmaktadır. Bunun yanı sıra takım elbise ve 
kravat  giymeleri  işlerinde  ciddiyet  ve  prpfesyonellik  aradıklarını  da 
yansıtmaktadır. 

 
 

Renk 
P.30‐P.32‐P.33‐.P34 mavi/kırmızı  

P.31 kırmızı&beyaz&siyah 

 

 
Kırmızı  renk  çoğunlukla  parti  logosunda  gösterilmekte  birlikte  afiş 
31’da  “akılla,  tutkuyla,  aşkla”  sloganında  kullanılmıştır.  Burada 
kırmızının  taşıdığı  bu  alt  anlamlar  doğrudan  hizmet  anlayışına 

yüklenmiştir.  Afişlerde  çoğunlukla  kullanılan  renk  mavidir.  Partinin 
özgürlük  ve  demokrati  yaşam  anlamına  göndermede  bulunan  mavi 
aynı  zamanda  seçimlerde  özgür  oy  kullanma  davranışını  da 
vurgulayabilmektedir.  
 

Sloganlar ve sözler 
P.31 “Akılla, tutkuyla, aşkla çok 

çalışacağız”  

P.32. “Varlık içinde, birlik içinde, 

özgür biçimde” ve “Genç başkan 

çalışır, Çankaya kazanır” 

P.33. “Keçiören Andımız, Murat 

Başkanımız” ve “ ‘A’ Kalite Başkan” 

P.34 "Haydi Keçiören Hedef Ankara" 

 

 
P.31’deki  slogan adayın halk  için nasıl  çalışacağının  vurgusu yapılmış, 

bu  çalışmadaki  bilinçlilik  duygusu  ve  onu  gerçekleştirme  hevesi 
gösterilmiştir. 
P.32’deki slogan partinin genel sloganıdır. Halka partinin genel anlayışı 
olan  özgürlüğü,  maddi  ve  manevi  refah,  huzur  ve  bütünlük  içinde 
sunmaktadır.  Bu  afişteki  diğer  sloganda  ise  çalışkanlık  vasfı  adayın 

genç  olmasına  aktarılmış;  buradan  ise  halkın  isteklerinin  yolu 
gösterilmektedir. 
P.33’te Keçiören halkının düşünceleri aktarılmış gibi gösterilmiştir. İlçe 
halkının  zaten  bu  adayı  başkan  olarak  gördüklerine  ve  ona  oy 
vereceğine and içilmiştir. Ayrıca “Başkanımız” kelimesinde benimseme 

ve kabullenme anlamı yatmaktadır. Afişteki diğer sloganda  ise adayın 
niteliği vurgulanmış, en iyi başkan olma özelliğine dikkat çekilmiştir.  
P.34’te  ilçe  halkını  harekete  geçirme  isteğiyle  “haydi”  kelimesine 
yüklenmiştir.  “Hedef  Ankara”  ile  aday  kendisi  için  ilçe  başkanlığına 
konumlandırırken,  büyük  şehir  belediye  başkanlığı  için  de  çağrıda 

bulunmaktadır. 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Tablo 9. MHP’nin Çankaya ve Keçiören İlçe Belediye Başkan Adaylarının Yer Aldığı Yerel Seçim Afişlerinin Göstergebilim Çözümlemesi
Gösterge 
 
 
Gösteren  

  Gösteren + Gösterilen = Gösterge = İkinci düzey gösteren Siyasal partilerin 

seçmene  ilişkin  algısı  ve  seçim  kampanyalarının  genel  parti  imajıyla 

uyumu içeren göstergeler 
Gösterilen 

Parti logosunda “evet” mührü 
P.35‐P.37 

Parti logosu üzerine evet mührü seçmenlerin partiye oy vermelerine yönelik 
doğrudan bir yönlendirme duygusu oluşturmaktadır. P.37’deki “evet” yazısı 
ise seçmen üzerinde dolaylı olarak adaya oy vereceğinin sözünü almaktadır.  
 

Sloganda “Türkiye”  
Yok 

 

Afişlerde  “Türkiye”  kelimesi  kullanılmamıştır.  Buradan  kelimenin 
kullanılmamasını  kelimenin  pozitif  etkilerini  aktarmada  bir  alt  mesajın 

olmadığını söyleyebiliriz. 
 

Adayın fotoğrafı 

P.35 Adayın fotoğrafı afişin orta 

kısmında dar bir alanı 

kaplamaktadır. 

P.36 Adayın fotoğrafı afişin sağ 

kısmında yer almaktadır. 
 

P.35’de adayın kolları  geri  katlanmış beyaz gömlekli,  gülümseyen ve eliyle 

halkı  selamlayan  fotoğrafı  görülmektedir.  Adayın  bu  duruşu  samimiyet, 
halktan, rahatlık duygularını vermektedir.   
P.36’da adayın serbest kıyafetli, kıravatsız ve kazağının omuzlarında olduğu 
fotoğrafı  görülmektedir.  Adayın  bu  duruşu  rahatlık,  özgüven,  “ben  de 

sizdenim”  mesajını  iletmektedir.  Kırmızı  ve  beyaz  renklerin  ağırlıkta 
kullanılması bayrak ve ulus kavramlarına gönderme yaparak partinin adında 
da yer alan “milliyetçilik” olgusu vurgulanmaktadır. 
 

   

Renk 
P.35 

Beyaz&kırmızı&mavi&sarı&yeşil 

P.35‐P.36 kırmızı&beyaz 

 

P.35’te mavi, sarı, beyaz, kırmızı ve yeşil renkler kullanılmıştır. Yatay, esnek 
ve  düz  olan  mavi  çizgi  hem  istikrarı  hem  de  özgürlük  ve  rahatlığı 
simgelemektedir.  Üstte  yer  alan  mavi  hatla  aynı  doğrultuda  bulunan  sarı 
çizgi  de  sarı  rengin  sevinç,  üretkenlik,  verimlilik  ve  bilgi”  anlamlarını 
taşımaktadır. Buradan baskıcı anlayışın yerine daha rahat bir ortamda daha 

üretken  bir  ülke  hedeflenmektedir.  Slogan  olarak  “doğru,  dürüst  ve 
demokratik”  kelimeleri  yeşil  tonlamayla  yazılmış;  yeşil  rengin  güvenilir 
anlamı adaya yüklenmiştir. 
P.36‐P.37’de  parti  logosunun  renkleri  olan  kırmızı  ve  beyaz  ağırlıklı 
kullanılmıştır.  P.37’de  yer  alan  slogandaki  “MHP”  nin  yine  kırmızyla 

vurgulanması yukarıda belirtildiği gibi milliyetçiliğin gücünü göstermektedir. 
 

Sloganlar ve sözler 
P.35 “Doğru, dürüst, 

demokratik” 

P.37 “Keçiören MHP’de birleşti” 

 

 

P.35’te  yeşil  renkle  gösterilen  slogan  rengin  güvenilir  olma  anlamını 
taşırken, bu değerler adayın çalışma biçimine aktarılmıştır.   
P.37’de ilçe halkının seçim kararına yön verilerek halkın zaten partiden yana 
olduğu ve ortak bir noktada karar verdiği benimsetilmeye çalışılmıştır. 

 



315

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Sonuç ve Değerlendirme
Siyasal rekabetin kaçınılmaz olduğu siyasal seçim 
dönemlerinde afişler seçmene hitabeden profesyo-
nel araçlar olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle siyasi 
afişler hem bütünsel bir anlam yaratmak hem de si-
yasi partinin farklılığını göstermek açısından önem 
taşımaktadır. Siyasal afişlerin etkileme gücü siyasi ak-
törler tarafından değerlendirilirken, çalışmada siyasi 
aktörlerin seçmeni başka bir deyişle toplumu, Türk 
halkını nasıl algıladıkları da ortaya konulmaktadır. 
Bu çalışmada ele alınan siyasal afişler halkla sunu-
lurken hem seslendiği kesimi mutlu edecek hem de 
kararsız seçmeni ikna edecek bir çerçeve çizmekte-
dir. Afişte yaratılan anlamlar da sembol ve ifadelerle 
ortaya çıkarılmaktadır. Çalışmada ele alınan afişler 
incelendiğinde siyasi partlerin milli ve toplumsal de-
ğerleri kullanmak ve yaşam biçimlerine ilişkin vaatler 
sunmak açısından farklılaştıkları görülmektedir. 

Çalışmada ele alınan üç partinin 30 Mart 2014 ye-
rel seçim afişleri araştırmanın soruları çerçevesinde 
değerlendirildiğinde (Siyasi partilerin seçmeni nasıl 
algılamaktadır? ve Genel parti afişleri ile yerel seçim 
afişleri tutarlı mıdır?) her partinin hem kendi çatısı 
altında değerleri yansıttığı hem de daha bağımsız içe-
riklere yer verdiği görülmektedir. 

İlk olarak AKP hem genel başkanının hem de bele-
diye başkan adaylarının çoğunlukla genel parti slo-
ganlarına yer verdiği görülmektedir. İktidarda bu-
lunduğu dönemden itibaren Türkiye’ nin yeni bir 
sürece girdiğini ve eski düzenin yıkılarak her alanda 
değişimi yaşattığını vurgulayan AKP, bu yeniliklerin 
devamı için kendini adres olarak göstermektedir. Söz 
konusu tek seslilik bütünleşik pazarlama iletişimi 
çabalarıyla örtüşmekte ve söylemi güçlendirmekte-
dir. Özellikle genel başkanın aday le birlikte ve hat-
ta adaydan ön planda yer alışı partiye olan vurguyu 
kendi üzerinden yaptığını ve kendisi ile partiyi eş tut-
tuğuu göstermektedir.  “Yenilik, değişim ve hizmet” 
vurgusunu afişlerde sıkça dile getiren parti, kendi 
yönetim anlayışını halka mutluluğu getirecek taraf 
olarak göstermekte iken parti sloganı üzerine evet 
mühürünün konumlanması bilinçaltını etkilemeye 
yönelik ve seçmeni yönlendirmeye yönelik bir çaba 
olarak dikkat çekmektedir. Bu durum halkın/toplu-
mun ancak doğrudan anlatımla anlayabilen, kolaylık-
la yönlendirilebilir ve günlük pratiklere odaklı, kısa 
dönemli ihtiyaçları önplanda tutan, liderine sadık bir 
profil olarak algılandığının göstergesidir.

Bir yandan aydınlara, diğer yandan halka hitabeden 
söylemiyle CHP ise, “Gezi Parkı” eylemleri gibi top-
lumsal sorunları da mesaj olarak kullamış, partinin 
köklü tarihinden güç alarak bunu afişlerine yansıt-
mıştır. Parti kendi kimliğini Cumhuriyet’in kurulu-
şuna ve Atatürk’ün partisi olmasına dayandırmakta; 
birlik ve beraberliğini afişlerine de yansıtmaktadır. 
Yerel adayların daha bireysel mesajlarını içeren afiş-
lerde görsel ve yazılı unsurlar AKP’ye göre daha çok 
“halk dili”ni ve duruşunu yansıtmaktadır. Diğer iki 
partiden farklı olarak halkın oy kullanmalarını da ha-
tırlatan afişler bulunmaktadır. Bu ise partinin seçim-
lerde oy kullanma oranlarında düşüş olabileceği ris-
kini gördüğünü ve kitlesini oy kullanma konusunda 
duyarlı olmaya çağırdığını gösterebilmektedir. Genel 
seçim afişlerindeki yeşil ve doğa vurgusu büyükşehir 
afişlerinde de devam ettirilerek bütünleşik pazar-
lama iletişimi açıısndan uyumlu bir tablo çizilse de 
büyükşehiri kazanma gayreti halkçı olmanın yanında 
samimi, neşeli, halk dilinin kullanıldığı popülist bir 
çizgiye taşınmıştır. CHP’ nin algıladığı toplumun, 
ideallere, değerler ve doğaya düşkün başka bir deyiş-
le uzunvadeli hedefleri önplanda tutan ve ekonomik 
fayda yanında sosyal fayda beklentisi de taşıyan bir 
profil oluşturduğu söylemek mümkündür.

Engelliler gibi sayıca az bir grubu afilerine taşıyarak 
sosyal sorumluluk üstelenen ve afişlerinde eğitici bir 
yaklaşım sunan MHP de CHP gibi genel parti slogan-
larından ziyade daha genel ve “değerler”e odaklanan 
içerikler kullanmıştır. AKP’ye göre ise neden kendi 
partilerinin seçilmesi gerektiğine daha az değinilmiş-
tir. Daha çok belediyecilik anlayışının nasıl olması 
gerektiğine ve milli değerler üzerinden vurgulanan 
görsel ve yazılı içeriklere yer verilmiştir. Bu anlamda 
genel bir ortak söylem görülmese bile MHP de CHP 
gibi partisinin milliyetçilik köklerini görsel olarak 
yansıtmaktadır. Bütünleşik pazarlama açısından ele 
alındığında genel parti afişleri ile büyükşehir afişle-
ri karşılatırıldığında AKP ve MHP afişlerinin CHP 
afişlerine göre uyum düzeyinin yüksek olduğu gör-
lemektedir. CHP afişleri büyükşehir adayı afişlerinde 
farklı bir çizgide yer alırken, AKP afişlerinin Çankaya 
afişerinde parti çizgisinin dışında ve parti vurgusu-
nun geri planda tutulduğu söylenebilir. Partilerin tek 
seslilikten ayrıldıkları ve parti imajınn geri planda tu-
tularak adayın önplana çıkarıldığı durumların Pazar 
geniletme ve mevcut seçmenin ötesine geçme ve daha 
çok kişiye hitabetm noktasında olduğu görülkmekte-
dir. MHP afişlerinde ise parti söylem ve imajı tüm 
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afişlerde görülmekte bütüneşik pazarlama iletişimi 
çabalarının en yüksek düzeyde olduğunu söylemek 
mümkündür. ‘Siaysi partilerce algılanan toplum’ ve 
‘afişler arası uyum’ odağında yürütülen bu çalışmada 
seçim sonuçları araştırmanın dışında bırakılmıştır ve 
bu konudak inceleme ve karşılaştırmalara yer veril-
memiştir. 

Türkiye’ de seçim konusunda yapılan çalışmalardan 
İnal ve Karabağ (2010)’ ın çalışmasında 2009 ye-
rel seçimlerinde CHP,AKP ve MHP’nin Niğde yerel 
basında yer alan reklamlarının analizini yapmıştır. 
Çalışmanın sonuçlarına göre “partilerin genel seçim-
lerde üzerinde durdukları bazı temel konulara yerel 
seçim reklamlarında hiç yer verilmediği tespit edil-
miştir. Örneğin CHP ülke genelinde Atatürk İlkeleri 
konularına ve –irtica başta olmak üzere- Cumhuri-
yet rejimine yönelik tehditlere ağırlık verirken, 2009 
yerel seçimlerinde CHP adayı bu konuları siyasal 
reklamlarında kullanmamıştır. Aynı şekilde MHP’de 
genel seçimlerde etnik olaylarla ilgili hassasiyetlerini 
vurgulu biçimde dile getirirken, bu konular partinin 
2009 yerel seçim reklam kampanyalarında hemen he-
men hiç kullanılmamıştır. 

Bu araştırmanın sonucunda bu çalışmanın ikinci 
araştırma sorusunu oluşturan “genel parti imajı ile 
yerel seçim kampanyaları tutarlı mıdır?” sorusu-
na mevcut çalışmanın lehine bir açıklama yapmak 
mümkündür. İnal ve Karadağ’ın çalışmasında siyasal 
reklam kampanyalarında CHP ve MHP’nin partinin 
imajını da oluşturan temel konularına ağırlık verme-
diği; mevcut çalışmada ise her üç partinin de değin-
diği söylenebilir.

Seçim üzerine bir başka çalışma olan Eroğlu ve 
Bayraktar’ın (2010: 19) “Siyasal Pazarlama Uygula-
malarının Seçmen Tercihleri Üzerine Etkileri” isimli 
çalışmasında İzmir’de 401 seçmen üzerinde bir anket 
uygulanmıştır. Araştırmaya göre siyasal pazarlama 
faaliyetlerinin seçmenin oy verme kararlarında bü-
yük etkisinin olmadığı; katılımcıların %82’sinin se-
çimden çok önce parti tercihlerini yaptığı sonucuna 
varmıştır. Diğer taraftan parti ideolojisi, lider, parti 
kadrosu ve en önemlisi temel değerlere bağlılık seç-
menlerin parti tercihlerinde önemli faktörler olduğu 
vurgulanmaktadır. 

Bu araştırmanın sonuçları mevcut çalışmanın araş-
tırma soruları ile değerlendirildiğinde siyasi parti ve 
adayların seçim afişlerinde parti imajını destekleyen 
temel değerlerine yer vermesinin kararlı seçmenin 
kararını sürdürmesinde önemli olduğu sonucuna 
varılabilir. Eroğlu ve Bayraktar (2010) ’ın araştırma 
sonuçlarına göre hem parti ideolojisinin hem de bil-
gi vermeyi amaçlayan propaganda biçimlerinin seç-
meni etkileyen fakörler olduğu belirtilmektedir. Bu 
bağlamda siyasal partilerin seçmeni nasıl algıladığı/
algılaması gerektiği ilgili araştırmanın ikinci sorusu-
nu kısmen de olsa açıklayabilmektedir.

Sonuç olarak, CHP ve MHP’nin geçmişinin AKP’ye 
göre çok daha eski olduğu ve sağlam temeller üzerin-
de olduklarını mesajlarda vurgulayarak kullanmak-
tadır. AKP ise yaklaşık on yıllık geçmişine rağmen 
kendine bir yol çizmiş; yenilik ve değişim anlayışını 
kimlik edinerek gelecekte bunların devam edeceği-
ni bildirmiştir. Çalışma sonucunda, bütün partilerin 
profesyonel anlamda tasarlandığı ve ne iletmek iste-
diğinin bilincinde olduğu söylenebilir ve bu çerçe-
vede topluma ilişkin algılarına dair yapılan analizin 
doğruluğu iddia edilebilir. Çalışmanın genel değer-
lendirmesi olarak, siyasi partilerin afişlerinde kul-
landıkları yaklaşım değerlendirildiğinde AKP “re-
alist-populist”, CHP “populist-idealist”, MHP ise 
“didaktik-idealist” olarak nitelendirilmiştir. 

Gelecek çalışmalar için benzer analizlerin geçmiş 
veya gelecek seçim kampanyaları ile siyasi parti ör-
neklemlerinin genişletilmesi önerilebilir. Seçmenin 
parti ve adaya ilişkin algısı üzerine yürütülen çalış-
malarda referans oluşturmanın yanı sıra ‘siyasilerce 
algılan toplum’ üzerine çalışmaya devam edilmesi 
toplumsal yapının gelişimine ilişkin bilgi sunmak ve 
pazarlama alanına olduğu kadar sosyal bilimlerin di-
ğer alanları (iletişim, sosyoloji, kamu yönetimi, vb.) 
için de referans oluşturma potansiyeli taşımaktadır.  

Bunun yanında çalışmanın kullandığı göstergebilisel 
bakış açısı ve yöntemin pazarlama alanında yaygın-
laşması ile; tüketiciden markaya, ürüne yönelik algı 
düzleminin ötesine geçilmesi; marka veya firmaların 
insanı, toplumu, tüketicisini nasıl algıladığına ilişkin 
yeni yaklaşımların ve eleştirel çalışmaların artacağı-
na ve böylece pazarlamanın ekonomik yönü yanında 
sosyal yönünün de güçlenmesine katkı sağlayanaca-
ğına inanılmaktadır.
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Anahtar Kelimeler: Şive, Dil, Reklam Etkinliği

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Reklamcılar farklı dil geçmişleri olan tüketicilere 
mesajlarını etkili bir şekilde ulaştırma gayretinde-
dir. İşletmeciler etkili bir reklam oluşturabilmek için 
farklı dil geçmişine sahip tüketicileri nasıl harekete 
geçireceğini anlamak durumundadır. Farklı bölge 
geçmişi ve cinsiyete sahip deneklerin standart ve şi-
veli dille hazırlanmış reklamlara verdikleri tepkilerin 
araştırılması araştırmanın temel amacıdır. Araştır-
manın temel amacı farklı konuşma biçimine sahip 
kaynağın reklam iletişimine etkisini belirlemektir. 
Diğer bir ifade ile farklı coğrafi bölge geçmişi olan ve 
farklı cinsiyete sahip deneklerin aşağıda ifade edilen 
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya 
çıkarmaktır. Buna göre etkisi incelenecek değişken-
leri a) deneklerin, kaynağın çekiciliğini algılaması, 
b) deneklerin, kaynağın konuşma biçimine yönelik 
tutumu, c) deneklerin farklı konuşma biçimlerine sa-
hip reklamlara yönelik tutumu ve d) farklı konuşma 
biçimlerinin yer aldığı reklamların satın alma niyeti 
olarak sıralamak mümkündür. 

Literatür Analizi 
Genellikle aynı şiveyi konuşan gruplar kendi içinde 
homojen ve kendilerine benzeyen kişileri daha kolay 
kabul edip olumlu bir şekilde değerlendirirken; grup 
dışında heterojen yapı gösteren kişi ve grupları daha 
olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimindedirler 

(Tajfel, 1982). Sosyal kategorizasyon; sosyal çevreyi 
bireye anlamlı gelecek tarzda veya ortak niteliklerini 
temel alarak gruplara ayırarak düzenlemektir (Tajfel, 
1982).

Kaynağın çekiciliğini açıklamada kaynağın güvenilir-
liğinden yararlanılmaktadır. Kaynağın güvenilirliği; 
çekicilik (albenisi olma, zarif, güzel/yakışıklı, sağ-
lıklı, doğurganlığı artıran niteliklere sahip, temiz), 
güvenilirlik (inanılır, dürüst, iyi niyetli olma, tarafsız 
olma) ve uzmanlık (deneyimli, bilgili, kalifiye, yete-
nekli) gibi unsurlar ile ortaya çıkar (Ohanian,1990). 
Kaynağın çekiciliği ise; a) aşinalık (familiarity), b) 
beğenirlik hoşlanma (liking) ve c) benzerlik (smiliar) 
gibi üç değişken ile açıklanmaktadır (Swartz, 1984; 
Erdogan,1999). Genel olarak çekici kaynaklar daha 
sosyal, beğenilebilir, bağımsız ve mutluluk verici 
kimseler olarak algılanmaktadır (DeShields, Kara, ve 
Kaynak,1996). Şive anadilin konuşulduğu yerde orta-
ya çıkan farklılıklar olabileceği gibi (Karadeniz şivesi) 
ikinci dili Türkçe olan birinin konuşması da şive sa-
yılabilir (Mai ve Hoffmann, 2014). Şive dildeki fone-
tik yapı (ünlü ve ünsüz harflerin telaffuzu), tonlama, 
ritim ve vurgu farklılıkları ile ortaya çıkar (Derwing 
ve Munro, 2009).

Tasarım ve Yöntem
Araştırma, Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir üni-
versitenin öğrencileri arasından kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçilen 379 geçerli denek üzerinde uy-
gulanmıştır. Deneklere nereli oldukları, hangi ilde 
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yaşadıkları ve kendilerini nereye ait hissettikleri so-
rulmuştur. Sosyal Kimlik kuramındaki (Tajfel, 1982) 
varsayımı sağlayabilmek için deneklerin kendilerini 
ait hissettikleri ve aile geçmişleri aynı il olan denek-
ler araştırma kapsamına alınmıştır. Bu şekilde belir-
lenen denekler Türkiye’nin yedi coğrafik bölgesine 
göre gruplandırılmıştır. Bu gruplandırmaya göre her 
bölgeye ait katılımcı sayıları şöyledir: Akdeniz n1=64, 
Doğu Anadolu n2=53, Ege n3=52, Güneydoğu n4=34, 
İç Anadolu n5=63, Marmara n6=44 ve Karadeniz 
n7=71 denek olmak üzere toplam 379 kişi olarak be-
lirlenmiştir. Deneklerin 186’sı yani % 49,1’i kadındır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Deneklerin reklama yönelik tepkisi farklı cinsiyet ve 
bölge geçmişlerine göre analiz edilmiştir. Elde edilen 
bulgulara göre denekler şiveli reklamları standart dile 

sahip reklamlardan daha etkili bulmuşlardır. Rekla-
mın etkisi bölgelere göre farklılaşırken cinsiyete göre 
farklılaşma göstermemiştir. Bu çalışmada, genel ola-
rak şiveli konuşma biçimi standart konuşma biçimi-
ne göre a) daha çekici, b) konuşma biçimine yönelik 
daha olumlu tutum, c) reklama yönelik daha olumlu 
tutum ve d) satın alma niyetine yönelik daha olumlu 
bir tutum ile sonuçlandığı gözlemlenmiştir. Şiveli ko-
nuşma biçiminin yer aldığı reklamda yukarıda ifade 
edilen her bir değişken için en yüksek ortalama değer 
Ege Bölgesi’nde gözlemlenmiştir. Standart konuşma 
biçiminde ise ilginç bir şekilde Karadeniz Bölgesi 
yukarıda sayılan değişkenlerden yüksek ortalamaya 
sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
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Marka iletişim stratejilerinde kurumsal sosyal so-
rumluluk ve sürdürülebilirlik mesajları önemli bir 
rol oynamaktadır. Firmaların sürdürülebilirlik ilke-
lerini, aktivitlerini, hedeflerini, uygulamalarını, per-
formanslarını ve başarılarını paydaşlarına nasıl sun-
dukları kurumsal itibarı, marka imajını ve değerini, 
ve toplumsal farkındalık ve bilinç seviyelerini etkile-
mektedir (Bortree ve diğerleri, 2013; Golob ve Barlett, 
2007; Middlemiss, 2002). Büyük şirketler, medyanın 
ilgisini çekmek ve toplumsal desteği harekete geçir-
mek  isteyen eylemci örgütlerin, sürdürülebilirlik ko-
nusunda endişeli vatandaşların ve devlet yöneticileri-
nin hedefi haline gelmiştir (Esrock ve Leichty, 1998; 
Porter ve Kramer, 2006). Dolayısıyla, sürdürülebilir-
lik mesajları, başta büyük markalar olmak üzere ba-
şarılı ve göz önünde olan tüm firmalar için stratejik 
bir önem taşımaktadır. Örneğin, Facebook gibi sosyal 
medya platformları üzerinden iletilen marka mesajla-
rı özellikle Türkiye gibi bu mecraların yaygın olarak 
kullanıldığı pazarlarda önemli bir iletişim aracıdır. 
Diğer taraftan, bir olayın veya bilginin nasıl yorum-
landığı ve anlamlandırıldığı ise iletilen mesajın nasıl 
çerçevelendiğine bağlıdır (Kosicki, 1993). Önceki 
çalışmalar, mesaj çerçevelemenin bireylerin çevreci 
tutumlarını, davranışlarını ve ilgili hükümet politi-
kalarını destekleme eğilimlerini etkilediğini ortaya 

koymaktadır (Hart, 2010; Van de Velde ve diğerleri, 
2010). Bu çalışmanın amacı ise, Türkiye’nin en değer-
li markalarının sosyal medyada sürdürülebilirlik içe-
rikli mesaj çerçeveleme stratejilerini üçlü sorumluluk 
yaklaşımı ile incelemektir. 

Üçlü sorumluluk yaklaşımı (tripple bottom line) 
sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel bo-
yutları ile bütünsel olarak hedeflenmesi ve uygulan-
ması gerektiğini vurgular (Elkington, 1998, 2004). 
Capriotti ve Moreno’nun (2007) çalışması ise büyük 
firmaların websitelerinde sundukları sürdürülebilir-
lik içerikli bilgilerin ağırlıklı olarak sosyal ve çevresel 
konularla ilgili olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla, 
büyük markaların iletişim stratejilerinin sürdürülebi-
lirliğin boyutlarına göre farklılık gösterip gösterme-
diğinin ortaya çıkarılmasında sürdürülebilirlik me-
sajlarının üçlü sorumluluk yaklaşımı ile incelenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, markalar sürdü-
rülebilirlik mesajlarını çeşitli yollarlara çerçeveleye-
bilir.  Yapılan araştırmalarda, çevre odaklı kurumsal 
reklamlarda baskın bir biçimde olumlu, günümüz 
kuşağını hedef alan ve  daha fazla çevreci faaliyetler 
gerçekleştirmeyi ifade eden mesaj çerçevelemeleri-
nin kullanıldığı tespit edilmiştir (Bortree ve diğerleri, 
2013). Markaların sosyal medyadaki sürdürülebilirlik 
içerikli mesajları ise olaya dayalı (episodic) veya ko-
nuya dayalı (thematic), marka odaklı olan veya olma-
yan, ve duygusal (emotional) veya rasyonel (rational) 
çerçevelemer kapsamında sınıflandırılabilir. Olaya 
dayalı olarak çerçevelenen mesajlar, belirli bir du-
rumu, olayı, raporu veya kamusal bir konuyu somut 
örnekler üzerinden anlatırken; konuya dayalı olarak 
çerçevelenen mesajlar, kamuyu ilgilendiren sorunla-
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rı daha genel ve soyut bir bağlamda sunar, ve genel 
durumlar ve koşullar ile ilgili raporlar ve kanıtlarla 
ilgilidir (Iyenger, 1991). Olaya dayalı sürdürülebilirlik 
mesajları, bir markanın ekonomik, sosyal ve çevresel 
kapsamda yaptığı etkinlikler, sosyal sorumluluk pro-
jeleri, aldığı/verdiği sertifikalar veya eğitimler, ürün 
veya firma bazlı raporlar, bilgiler veya haberler ile il-
gilidir. Ayrıca, marka ile ilgili olmayan ve belirli bir 
sürdürülebilirlik konusunu veya sorununu ele alan 
mesajları da içerir. Dolayısıyla, olaya dayalı sürüdü-
lebilirlik mesajları da kendi içinde marka odaklılık 
bakımından iki gruba ayrılır. Konuya dayalı sürdü-
rülebilirlik mesajları ise ekonomik, sosyal ve çevresel 
sorunlar, çözüm önerileri, gelişmeler veya istatistikler 
ile ilgili genel ve toplumsal bilgileri veya haberleri içe-
rir. Diğer taraftan, rasyonel mesajlar gerçekleri ve bil-
giyi içerirken, duygusal mesajlar ise duygulara ve his-
lere yöneliktir (Rosselli ve Skelly, 1995). Bir markanın 
yürüttüğü dar gelirli, girişimci kadınlar konulu sosyal 
sorumluluk projesi ile ilgili bir haberi, bu projenin 
kadınların kendilerini daha güçlü ve özgür hissetme-
lerini sağladığını vurgulayarak iletmesi duygusal çer-
çeveli sürdürülebilirlik mesajlarına bir örnektir. 

Bu çalışmada, Brand Finance tarafından 2013 yılın-
da yayınlanan “Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” 
listesinde yer alan ve Türkçe Facebook hesabı olan 
62 markanın Facebook mesajları iki ay süreyle içerik 
analizi yöntemi ile incelenmiştir. İlk olarak, daha ön-
ceki çalışmalardan derlenen sürdürülebilirlik ile ilgili 
anahtar kelimeleri içeren Facebook mesajları bir yazı-
lım programı kullanılarak tespit edilmiştir (örn., Aza-
pagic ve Perdan, 2000; Chabowski ve diğerleri, 2011). 
Daha sonra, bu mesajlar sürdürülebilirlik içeriğinin 
uygunluğu, sürdürülebilirliğin boyutu (ekonomik, 
sosyal, çevresel) ve mesaj çerçeveleme yaklaşımla-
rı bakımından (olaya dayalı-konuya dayalı, marka 
odaklı olan-marka odaklı olmayan, duygusal-rasyo-
nel) kodlanmıştır. 

İçerik analizi, kitle iletişim araştırmalarında ve özel-
likle mesajın incelenmesine yönelik çalışmalarda kul-
lanılan temel yöntemlerden birisidir (Berelson, 1952; 
Lombard ve diğerleri, 2002). Ayrıca, kurumsal sosyal 
sorumluluk (örn., Capriotti ve Moreno, 2007; Esrock 
ve Leichty, 1998; Jose ve Lee, 2007; Kim ve diğerleri, 
2010; Maignan ve Ralston, 2002; Sweeney ve Cough-
lan, 2008; Tang ve Li, 2009; Wanderley ve diğerleri, 
2008) ve sosyal medya kullanımı (örn., Waters ve di-
ğerleri, 2009; Yang ve Kent, 2014) ile ilgili araştırma-
larda yaygın bir biçimde kullanılır. Dolayısıyla, araştır-
manın konusu ve amaçları dikkate alındığında içerik 
analizinin uygun bir yöntem olduğu görülmektedir.

İçerik analizinin sonuçları, çalışma kapsamında olan 
en değerli Türk markaların sürdürülebilirlik içerikli 
Facebook mesajlarında ağırlıklı olarak olaya dayalı 
çerçevelemeyi benimsediklerini ortaya koymuştur. 
Fakat, ekonomik ve çevresel boyutlarda hakim olan 
olaya dayalı mesaj çerçevelemesi, sosyal sürdürüle-
bilirlik boyutunda konuya dayalı çerçeveleme yakla-
şımına yakın bir oranda kullanılmıştır. Olaya dayalı 
olarak çerçevelenen mesajlar toplumsal sorunlarla 
ilgili sorumluluğunun ve çözümün bireylere yüklen-
mesine yol açarken konuya dayalı mesaj çerçeveleme-
si sorumluluğunun toplumsal olarak algılanmasına 
sebep olur (Iyenger, 1991). Araştırmanın bulguları, 
Türk markaların sosyal medya iletişim stratejilerinde 
ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik boyutlarında 
bireysel sorumluluğu öne çıkartan bir yaklaşımı be-
nimsediklerini fakat sürdürülebilirliğin sosyal bo-
yutunda hem bireysel hem de toplumsal sorumluğu 
vurguladıklarını göstermiştir. Ayrıca, olaya dayalı 
olarak çerçevelenen sürdürülebilirlik mesajlarının 
baskın bir biçimde marka odaklı bilgi ve haberlerden 
oluştuğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, Türk markala-
rın sosyal medya sürdürülebilirlik mesajlarını temel-
de bir pazarlama iletişimi aracı olarak gördüklerini 
ortaya koymaktadır. Buna ek olarak, araştırmanın 
bulgularına göre Türk markaların duygusal-rasyo-
nel mesaj çerçeveleme stratejileri sürdürülebilirlik 
boyutları bakımından farklılık göstermektedir. Türk 
markaları, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik içe-
rikli Facebook mesajlarında ağırlıklı olarak rasyonel 
çerçeveleme yaklaşımını benimsenirken çevresel bo-
yutta rasyonel ve duygusal çerçevelemeyi eşit yoğun-
lukta kullanmayı tercih etmiştir.

Bu çalışmanın en büyük katkısı, markaların sürdürü-
lebilirlik mesajlarını sosyal medya kapsamında, daha 
önceki araştırmalarda ele alınmayan mesaj çerçevele-
me stratejilerini dikkate alarak ve üç boyutlu sorum-
luluk yaklaşımı ile incelenmesidir. Aynı zamanda, 
sürdürülebilirlik mesajlarında marka odaklılık mesaj 
çerçeveleme yaklaşımı geliştirilmiştir. Yeni çalışmala-
rın markaların sosyal medya sürdürülebilirlik mesaj-
larını farklı çerçeveleme yaklaşımlarını dikkate ala-
rak (Davis, 1995) ve Twitter gibi farklı sosyal medya 
platfromları kapsamında incelemesi, Türk markaları-
nın sürdürülebilirlik iletişim stratejilerinin daha net 
olarak anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, Türkiye’de 
faaliyet gösteren uluslararası ve küresel markaların 
sosyal medyadaki sürdürülebilirlik mesajlarını araş-
tıracak ileriki çalışmalar, yerli ve yabancı markalar 
arasındaki iletişim stratejileri farklılıklarının ortaya 
çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. 



323

Anahtar Kelimeler: AYP, Fiyat Seviyesi, Ürün Türü, 
Demografik Faktörler, Satın Alma İsteği, Kümeleme 
Analizi

Giriş ve Amaç
Amaca Yönelik Pazarlama (AYP) faaliyetleri işletme-
lerin satış gelirlerinin belli bir yüzdesini sosyal bir 
olgu ya da organizasyona bağışlayacağını mesajla-
rında işleyerek rekabette farklılaşma imkânı sağlayan 
stratejik bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Son 
yıllarda konu üzerinde pek çok araştırma yapılmakla 
birlikte AYP faaliyetleri hakkında hala cevap bulma-
mış sorular bulunmaktadır. Bu sorulardan en önem-
lisi tüketicilerin gerçekten mevcut markalarını bağış 
vaadinde bulunan markalarla değiştirip değiştirme-
yeceğidir. Daha önce ele alınan çalışmaya bakıldığın-
da (Erdogan vd., 2014) tüketicilerin AYP faaliyetleri-
ne yönelik tutumlarının dini değerleri ve materyalist 
tutumları gibi değişkenlere göre şekillendiği ortaya 
koyulsa da, değişik fiyat seviyelerinde ve değişik ürün 
türlerinde nasıl bir satın alma isteği sergileyecekleri 
ortaya koyulmamıştır. Buradan hareketle, bu çalış-
mada değişik profile sahip tüketici kümelerinin farklı 
ürün türü ve fiyat seviyelerinde, AYP markalarını sa-
tın alma istekleri irdelenmiştir. 

Literatür Analizi
Geçmiş araştırmalar tüketicilerin, satın aldıkla-
rı ürün ile mutluluk aradıklarını ortaya koymuştur 
(Belk, 1985:265). AYP ise bu mutluluk arayışı temeli-

ne dayanan, işletmelerin sosyal bir olguya destek ve-
receğini açıklaması ve bu sosyal olguya yönelik tutun-
durma çalışmaları oluşturmasına dayanan ve netice-
de sağlanan gelir ile sosyal olgulara fon sağlayan bir 
pazarlama stratejisidir (Erdoğan et al. 2014; Barone, 
et al. 2000:248). Tüketicilerin desteği ile sürdürülebi-
len AYP faaliyetlerinde tüketici davranışlarının öne-
mi oldukça fazladır (Armstrong ve Kotler, 2007:222). 
Tüketiciler, günlük hayatta kısıtlı bir harcama bütçesi 
ile karşı karşıyadır (Deaton ve Muellbauer, 1980:3). 
Özellikle bu kısıtlı bütçe tüketici davranışlarını doğ-
rudan etkileyen faktörler arasında sayılabilir. Bu yüz-
den, tüketicilerin satın alma isteklerinin arkasında 
fiyat seviyesinin yakından ilgisi bulunmaktadır. AYP 
faaliyetlerinde bulunan firmalar tüketicilere sun-
dukları AYP bağlantılı ürünlerin üzerinden belli bir 
oranı sosyal olgulara bağışlamakta, bu sayede tüke-
ticilerden fazladan bağış talep edilmemektedir (Ro-
binson, vd. 2012:127). Ancak tüketicilerin değişik 
ürün türlerine karşı farklı tutumları olabilmektedir. 
Bu yönüyle düşünüldüğünde, tüketicilerin AYP faali-
yetlerine konu olacak her ürüne aynı fiyat seviyesin-
de aynı satın alma isteği duyacağını söylemek doğru 
olmamaktadır. 

AYP faaliyetlerinde, başarıya ulaşılabilmesi tüketici-
lerin ürünü satın alması noktasında etkinin yaratı-
labilmesinden geçmektedir.  Bu açıdan tüketicilerin 
karar sürecinde olumlu etki yaratmak, AYP faaliyet-
lerine yönelen işletmelerin önemli konuları arasında 
yer almaktadır. Tellis (1988) ürün türünün ve fiyat 
seviyesinin tüketicilerin satın alma isteği üzerinde 
doğrudan etkisi bulunmakta olduğunu ifade etmiştir. 
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Tüketiciler ve davranışları, gelirine, yaşına, cinsiyeti-
ne ve yetiştiği yerlere göre değişiklik gösterebilmek-
tedir (Chang, Hsiao, Nuryyev ve Huang, 2013:70). 
Bu nedenlerden dolayı, ürünlere yanlış fiyat seviye-
leri belirlemek, tüketicilerin satın alma isteğini aza 
indirebilecek ve hatta yok edebilecektedir (Pracejus 
ve Olsen, 2004:636). Bu yüzden yukarıda sayılan de-
mografik faktörler, fiyat seviyeleri ve ürün türlerinin 
tüketici satın alma isteği üzerindeki rolü dikkatli bir 
şekilde ele alınmalıdır.

Yöntem
Bu araştırmanın amacını, ürün türleri ve fiyat seviye-
sinin AYP faaliyetlerinde kullanılan markanın satın 
alma isteği üzerinde rolünün incelenmesi oluştur-
maktadır. Uygulamalı bir araştırma olan bu çalışmada 
veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın 
örneklemi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrenci-
leri arasından kolayda örneklem metodu ile belirlen-
miştir. Farklı sınıf ve bölümlerde öğrenim görmekte 
olan 400 öğrenciye sınıf içerisinde anket uygulanmış 
ve 367 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Ürün 
tipi ve fiyat seviyesinin AYP markası satın alma isteği 
üzerindeki rolünü demografik faktörler, gelir ve yeti-
şilen yere bağlı olarak karakteristik özellik gösteren 
gruplar arasındaki farkını ortaya koymak amacıyla, 
tüketici gruplarının oluşturulması açısından Kü-
meleme Analizi yöntemine başvurulmuştur. Bu açı-
dan kümeleme analizi ile farklı sınıf ve bölümlerde 
öğrenim gören öğrenciler içerisinde doğal kümeler 
belirlenmiş ve Ki-kare yöntemi ile grupların anlam-
lılık durumları ölçülmüştür. Diğer yandan grupların 
değişik ürün türleri ve fiyat seviyelerinde satın alma 

isteklerini ölçmek amacıyla frekans analizine başvu-
rulmuştur. Çalışmaya konu olan ürün tiplerinden 
biri olan çikolata ve kalem kolayda mallar içerisin-
den; pantolon ve mobil telefon ise beğenmeli mallar 
içerisinden öğrencilerin günlük hayatta kullandığı 
ürünler olarak belirlenmiştir. Fiyat seviyeleri ise bu 
ürünlerin ortalama fiyat seviyeleri baz alınarak de-
ğerlendirilmiştir. 

Bulgular
Araştırmaya  katılanların %60’ı kadın, %40’ı erkektir. 
%41’i 17-20 yaş, %54’ü ise 21-23 yaş aralığındadır. 
Katılımcıların %80’i 500 TL ve altında gelir durumu-
na sahiptir. 

Elde edilen veri seti, gelir durumu, cinsiyet, yaş ve 
yetiştiği yere göre kümeleme analizine tabi tutulmuş 
ve katılımcıların 3 grupta kümelendikleri bulunmuş-
tur. 1. grup örneklemin %26’sını, 2. grup %28’ini ve 3. 
grup ise %46’sını oluşturmaktadır.

Tablo 1. Kümelerin Dağılımı

Kümeleme analizi sonucunda oluşturulan grupların 
yaş, cinsiyet, yetişilen yer ve cinsiyet bakımından da-

Kümeler n % 

1 97 26,4 

2 101 27,5 

3 169 46 

Toplam 367 100 

 

Tablo 2. Kümelerin Profil Dağılımları
 Küme 1 Küme 2 Küme 3 

 Ortalama Std. Ortalama Std. Ortalama Std. 

Yaş 20,7 1,6 20,7 1,5 20,9 1,6 

Gelir Frekans % Frekans % Frekans % 

500 ve altı 70 72 84 83 140 83 

501-1000 22 23 17 17 26 15 

1000 ve üstü 5 5 0 0 3 2 

Şehir Frekans % Frekans % Frekans % 

Büyükşehir 97 100 71 70 0 0 

Şehir 0 0 0 0 115 68 

Kasaba 0 0 30 30 35 21 

Köy 0 0 0 0 19 11 

Cinsiyet       

Erkek 69 71 0 0 78 46 

Kadın 28 29 101 100 91 54 
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ğılımına bakıldığında; 1. gruptaki bireylerin tamamı 
büyükşehirlerde yaşamakta ve düşük gelire sahip ol-
duğu; 2. grubun cinsiyet bakımından farklılık göster-
diği ve bu gruba dahil olan bireylerin %100›ü kadın-
lardan oluştuğu; 3. gruba dahil olanların ise şehirler 
ve daha küçük yerleşim yerlerinde yaşamakta olduğu 
görülmektedir. Her grubun yaş ortalaması birbirine 
yakın değerlerdedir.

Farklı kümelerde yer alan tüketicilerin AYP marka-
larını satın alma isteği farklı ürün türleri ve farklı fi-

yat seviyelerinde incelenmiş ve Tablo 3 deki sonuçlar 
elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre her üç grup içeri-
sinde de fonksiyonel ürünler için rakipleri ile aynı 
fiyat seviyesine sahip ise, bu ürünleri satın almak 
isteyecekleri büyük bir çoğunluk tarafından belirtil-
miştir. Diğer yandan katılımcılara bu 4 ürüne en fazla 
ne kadar ekstra para ödeyecekleri sorulmuştur. Ce-
vaplara göre, satış fiyatı 1 TL olarak belirtilen çikolata 
markası için 1. grup %38, 2. grup %71, 3. grup %37 
ödemeye razı olmuştur. Gruplar içerisinde çikolata 
markasına en fazla ödemeye razı olan 2. gruptur. 

Tablo 3. Kümelerin Cevaplarının Frekans Dağılımı
Küme No Ürün Fiyat 

(TL) 
Aynı 
Fiyat 
(%) 

Yüksek 
Fiyat 
(%) 

Ekstra 
Fiyat 
(%) 

 
 
1 
  
 

Çikolata 1 90 58 38 

Kalem 5 89 59 16 

Pantolon 100 65 36 6 

Mobil 500 67 38 2,4 

 
 
2 
  
 

Çikolata 1 94 72 71 

Kalem 5 90 61 22 

Pantolon 100 61 35 7 

Mobil 500 67 40 3,6 

 
 
3 
   
 

Çikolata 1 89 63 37 

Kalem 5 92 59 20 

Pantolon 100 70 43 6 

Mobil 500 64 38 2,7 

  
  
Genel 

Çikolata 47 

Kalem 20 

Pantolon 6 

Mobil Telefon 2.7 

 

Satış fiyatı 5 TL olarak belirtilen kalem markasına ise 
1. grup %16, 2. grup %22, 3. grup ise %20 ödemeye 
razı olmuştur. Bu gruplar arasında çok fazla bir fark 
olmadığını göstermektedir. Satış fiyatı 100 TL olarak 
verilen Kot Pantolon markasına 1. grup %6, 2. grup 
%7 ve 3. grup %6 ödemeye razı olmuştur. Kalem mar-
kasında olduğu gibi kot pantolonda da farklılık çok 
fazla yoktur. Satış fiyatı 500 TL olarak belirtilen mo-
bil telefon markası için ise 1. grup %2, 2. grup %4 ve 

3. grup %3 fazla fiyat ödemeye razı olmuştur. Mobil 
telefonun fiyatı düşünüldüğünde en düşük seviye 1. 
grupta bulunduğu görülmektedir. Toplama bakıldı-
ğında çikolata için ödemeye razı olunan fazla mik-
tar, çikolatanın fiyatının %47›si, kalem için %20›si, 
pantolon için %6›sı ve mobil telefon için %3›ü olarak 
bulunmuştur. Aşağıdaki şekilde gruplar arası ürün 
türüne ve fiyat seviyesine bağlı olarak satın alma iste-
ğindeki değişim görülebilmektedir. 
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Sonuçlar ve Kısıtlar
Yapılan kümeleme analizi neticesinde, farklı özellik 
gösteren ancak kendi içerisinde benzerlik gösteren 
3 alt grubun varlığı ortaya koyulmuştur. Bu gruplar 
özellikle cinsiyet, yaşanılan yer gibi unsurlar bakı-
mından diğer gruplar ile belirgin farklılıklar göster-
mektedir. Birinci küme büyükşehirlerde yaşayan dar 
gelirlileri temsil ederken, ikinci küme çoğunluğu 
büyük şehirlerde yaşayan düşük gelirli bayanları ve 
üçüncü küme ise şehirlerde yaşayan düşük gelirli-
leri temsil etmektedir. Bu grupları oluşturmanın en 
önemli avantajı büyük şehir- şehir arası ve erkek-ka-
dın arası satın alma isteği arasındaki farklılıkları gö-
rebilmek adına olmuştur.

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, tüketicile-
rin AYP’li markaları satın alma istekleri üzerinde ya-
şın önemli bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak çalış-
manın gençler üzerinde yapıldığı gerçeğinden hare-
ketle genelleme yapma noktasında dikkatli olunma-
lıdır. Bunun yanında, özellikle cinsiyetin, yaşanılan 
yerin ve gelirin büyük bir etkisi ortaya koyulmuştur. 
Büyükşehirlerde yaşayan; ancak düşük gelir duru-
muna sahip insanların genel olarak pahalı olmayan 
AYP ürünlerine destek verdiği görülmektedir. Araş-
tırmanın diğer bir önemli bulgusu kadın tüketicilerin 
erkeklere göre AYP markalar konusunda daha fazla 
destek olma isteğinin bulunmasıdır. Özellikle fiya-
tı aynı olmak koşuluyla, AYP’li çikolata markasına 
kadınların daha yoğun bir istekle satın alma isteği 
duyduğu görülmüştür. Bu sonuçlara dayanarak, AYP 
faaliyetlerinde bulunacak firmaların, özellikle kadın-
ları etkileyecek ürünlere yönelmesi tavsiye edilebilir.

Diğer yandan tüketicilerin fiyatı yüksek seviyede 
ürünleri satın alma isteğinin, ürünler rakipler ile aynı 
fiyattayken ya da fiyat arttığında fiyatı düşük seviyede 
ürünlere nazaran daha az bir şekilde olduğu görül-
mektedir. Aynı düşüşü tüketicilerin “ne kadar fazla fi-
yat ödemeye razısınız” sorusuna verdikleri cevapta da 
görebilmekteyiz. Ödemeye razı olunan ekstra fiyatla-
ra bakıldığında çikolata ve kalem gibi fiyatı düşük 
ürünlerde yüksek oranlar görülürken; kot pantolon 
ve mobil telefon gibi nispeten fiyatı yüksek  ürünler-
de çok düşük oranlar ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan 
AYP markası kullanacak olarak işletmelerin fiyatla-
ma esnasında ürünlerin tüketici nezdinde hangi ürün 
kategorisinde yer aldığının iyi şekilde analiz edilmesi 
gerekmektedir. Araştırma kapsamına dahil olan tüke-
ticilerin kolayda mal içerisinde yer alan düşük fiyatlı 
ürünlere karşı daha fazla satın alma isteğine sahip ol-
duğu; ancak bu satın alma isteğinin beğenmeli ürün-
lere geçildiğinde oran olarak düştüğü görülmektedir. 
İşletmelerce AYP’den beklenen gelir göz önünde bu-
lundurularak buna uygun ürün ve bu ürüne uygun 
fiyatlama yapılması gerekmektedir.  

Diğer yandan, tüketicilerin AYP markasına ne kadar 
fazla ücret ödemeye razı olduğunu tespit etmek adına 
tüketicilere bu oranı belirtmeleri söylenmiştir. Buna 
göre hem tüketici gruplarına hem de tüm katılımcı-
ların oranlarına ayrı ayrı bakılmıştır. 1. grup içerisi-
ne dahil olan tüketiciler, çikolata markası için %38; 
kalem için %16; pantolon için %6; mobil telefon için 
%2.4 fazla para ödemeye razı olmuşlardır. 2. grup içe-
risine dahil olanlar çikolata markası için %71; kalem 
için %22; pantolon için %7; mobil telefon için %3.6 

Şekil 1. Kümelerin Cevaplarının Grafiksel Dağılımı
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fazla para ödemeye razı olmuşlardır. 3. grup içeri-
sinde yer alan çikolata markası için %37; kalem için 
%20; pantolon için %6; mobil telefon için %2.7 fazla 
para ödemeye razı olmuşlardır. Bu gruplar içerisinde 
en önemli ayrım çikolata markası için %100 kadın 
bireylerin oluşturduğu 2. grupta kendini göstermek-
tedir. Bu yüzden, AYP faaliyetleri ile hedeflenen kit-
lenin iyi belirlenmesi ve bu hedef kitleye uygun ürün 
ile uygun fiyatlama yapılması gerekmektedir. Diğer 
yandan tüm grupların sonuçlarına toplu olarak bakıl-
dığında çikolata markası için %47; kalem için %20; 
pantolon için %6; mobil telefon için %2.7 fazla para 
ödemeye razı oldukları görülmektedir. Bu rakamlar, 
genel bir hedef kitlesi ele alındığında, mümkün mer-
tebe tüm gruplara ulaşabilmek adına belirlenebilecek 
maksimum bir değeri ifade edeceği göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Ancak daha etkin bir AYP faaliyeti 
için daha spesifik hedef kitlesi ve bu hedef kitlesine 
yönelik olarak fiyat seviyesi belirlenmelidir. 

Son olarak bu çalışma için bazı kısıtlar mevcuttur. Bu 
kısıtların başında örneklemin niteliği ve hacmi gel-
mektedir. Örneklemin göz önüne alındığında, elde 
edilen sonuçlar sadece örneklemi kapsamakta ve ne 
yazık ki genelleştirilememektedir. Ancak bazı bahsi 
geçen kısıtların var olmasının yanında, bu çalışma 
özellikle doğru ürün ve fiyatlarla etkin bir AYP faali-
yeti sürdürebilmek adına yapılmış özgün bir araştır-
madır. Bu çalışmanın ileride bir çok farklı araştırma-
ya da yol göstermek adına ışık tutacağı düşünülmek-
tedir. Böylelikle, bu araştırmanın AYP faaliyetlerinde, 
doğru ürünler ve doğru fiyat seviyeleri belirleyerek 
ne derece satın alma kararlarını etkilediğinin ortaya 
koyulması açısından pazarlama alanına katkı sağla-
maktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, gelecekte 
farklı örneklemler ile farklı kültür ya da farklı ülke-
lerde yapılacak çalışmalar ile bu araştırmadaki sonuç-
ların karşılaştırılabilme ve genellenebilme ihtimalini 
artıracaktır.   
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Anahtar Kelimeler: Marka Toplulukları, Marka 
Topluluğunun Sağladığı Faydalar, Markaya 
Adanmışlık

Giriş
Tüketicilerin kendileri ile aynı markaları kullanan di-
ğer bireylerle bir arada olma isteği marka toplulukla-
rının; teknolojinin gelişmesiyle bunun sanal ortama 
taşınması ve sınırların kaldırılması ise, sanal marka 
topluluklarının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bireyler 
bu sanal topluluklara katılarak bilgi almak, eğlenmek, 
kendi gibi düşünenlerle iletişime geçmek ve fikirleri-
ni duyurmak gibi amaçlarını gerçekleştirmektedirler. 
Kısacası, tüketiciler sanal marka topluluklarına katı-
larak çeşitli faydalar elde etmeyi beklemektedir. Bu 
anlamda Gnctrkcll marka topluluğundan beklenen 
faydaları ve marka topluluğuna katılım düzeyini ölç-
mek ve fayda ve katılım düzeyi ilişkisini belirlemek 
araştırmanın amaçlarından birini oluşturmaktadır.

Sanal marka topluluklarında üyelerin birbirleriyle et-
kileşime geçmesi, deneyimlerini paylaşması ve çeşitli 
aktivitelere katılması topluluk bilincinin oluşmasına 
ve bir topluluğa ait olma duygusunun yaratılmasına 
sebep olmaktadır. Bununla birlikte üyeler, markaya 
ilişkin sadakatin sürdürebilirliği, güven, pozitif ağız-
dan ağza iletişim, adanmışlık, kimlik ve karşıt sadakat 
geliştirme gibi bağlar yaratır ya da var olan bağlarını 

güçlendirirler. Dolayısıyla, marka topluluğuna ka-
tılım düzeyi ve beklenen faydaların markaya adan-
mışlık ile ilişkisini ortaya koymak çalışmanın diğer 
amaçlarını oluşturmaktadır.

Marka Toplulukları 
Tüketici topluluklarının bir çeşidi olan marka toplu-
lukları (Muniz ve O’Guinn, 2001) marka ve topluluk 
kavramları literatürde birlikte yer aldığından beri, 
markayla ilgili çalışmalar içinde önemli bir konu ola-
rak karşımıza çıkmaktadır (McAlexander vd., 2002). 
Marka toplulukları genel olarak bir marka etrafında 
bir araya gelen kişilerin, markayla ilgili çeşitli konu ve 
faaliyetlerle ilgili birbirleriyle iletişime geçme, benzer 
zevk ve fikirleri paylaşma durumunu ifade etmekte-
dir. Marka topluluğu kavramının ilk öne süren Muniz 
ve O’Guinn’e (2001) göre ise, marka topluluğu özellik 
kazanmış ve coğrafik sınırları olmayan, bir markanın 
hayranlarının oluşturduğu sosyal ilişkilere dayanan 
bir topluluktur.

Marka toplulukları, sadece tüketicilerin bir markanın 
etrafında bulunması durumu değildir. Bir marka top-
luluğundan söz edebilmek için toplulukta belli başlı 
unsurların var olması gerekmektedir. Bunlar; ortak 
bilinç (consciousness of kind), ritüel ve gelenekler 
(rituals and traditions) ve ahlaki sorumluluk duy-
gusudur (sense of moral responsibility) (Muniz ve 
O’Guinn, 2001).

Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi:
Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma1

- Özet Bildiri -

Melda Aslan2 - Sevgi Ayşe Öztürk3

1 Çalışma yüksek lisans tezinden geliştirilmiştir
2 Anadolu Üniversitesi,  meldapek@gmail.com
3 Anadolu Üniversitesi,  sozturk@anadolu.edu.tr
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Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Markaya Adanmışlık İlişkisi: Gnctrkcll Marka Topluluğu Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma

Marka Topluluklarından Beklenen Faydalar
İnsanlar bilgi almak, eğlenmek, kendi gibi düşünen-
lerle iletişime geçmek ve fikirlerini duyurmak gibi 
amaçlarla marka topluluklarına üye olmaktadır. Ay-
rıca bu üyeliğin bir başka nedeni ise, insanların sanal 
marka topluluklarında, zaman ve fiziksel alana ba-
kılmaksızın diğerleriyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerini 
sürdürmesi, bağlılığın kalıcı kılınmasıdır (Gangad-
harbatla, 2008). 

Ortaya çıkardığı değer ve faydalarla ilgili literatür 
incelendiğinde, sanal topluluklara katılımın neden-
lerinin birçok farklı şekilde açıklandığı ve sınıflan-
dırıldığı görülmektedir. Konuyla ilgili olarak, Wang 
vd. (2004a; 2004b), üyelerin sanal topluluklara ka-
tılmasındaki faydaları; fonksiyonel (işlevsel), sosyal, 
psikolojik ve hedonik (hazcı) olarak dörde ayırarak 
incelemektedir.

Fonksiyonel (işlevsel) fayda, sanal topluluklarda üye-
lerin diğerleriyle satın alma kararlarına ilişkin etki-
leşimde bulunmasıdır (Armstrong ve Hagel, 1996). 
Ürünü öğrenmekle ilişkili olan bu fayda ürün, ürün 
kullanımı ve ürünün temelini oluşturan teknolojiler 
hakkında bilgi edinmeyi ve onu daha iyi anlayabilme-
yi olanaklı kılmaktadır (Nambisan ve Baron, 2007).

Sosyal fayda, sanal topluluktaki üyelerin diğer üyelere 
yardım ve destek sağlamak, tartışma ortamları yara-
tıp fikir alış verişi yapmak, diğer üyelerle ilgilenmek, 
ilişkiler kurmak, eşzamanlı ya da eş zamansız ilişki-
lere karşı hoşgörü göstermek gibi aktiviteler gerçek-
leştirerek sosyal ihtiyaçlarını tatmin etmek (Preece, 
2001) olarak açıklanabilir.

Psikolojik fayda, sanal ya da fiziksel olarak topluluğa 
katılan kişilerin kendilerini topluluğa ait hissetmek, 
toplulukta kendi kimlikleriyle var olmak ve topluluk-
ta diğer üyelerle duygusal açıdan bir yakınlık ilişkisi 
geliştirmek gibi psikolojik faydalar edindiğini ifade 
etmektedir (Wang ve Fesenmaier, 2004a).

Son olarak hedonik fayda ise, tüketicilerin elde et-
tiği somut faydaların yanı sıra fiziki zevkler, düşsel, 
duygusal ve estetik nitelikteki faydalar bütünüdür. Bu 
fayda, üyenin birçok anlamda eğlenmesine ve zevk 
almasına imkân vermektedir.

Markaya Adanmışlık
Morgan ve Hunt (1994), adanmışlığı şirket ve müş-
teri arasında dinamik bir ilişkiyi sürdürebilmek için 
çaba gerektiren karşılıklı güven olarak tanımlamakta 
ve adanmışlığın topluluk üyelerinin birbirlerine ver-
dikleri1 değerle ortaya çıkacağını ileri sürmektedir. 
Bu değerle birlikte üyeler arasında oluşan adanmışlık 
güçlenecektir. Çünkü bir markaya ya da şirkete karşı 
adanmışlık geliştiren bireyler, muhtemelen markayla 
ilişkilerini arttıracak davranışlar sergileyeceklerdir 
(Carlson, 2005). 

Tasarım ve Yöntem
Bu araştırmada betimsel (tanımlayıcı) ve ilişkisel 
model kullanılmıştır. Araştırmada betimsel olarak 
katılımcıların2 cinsiyeti, yaşı, ikamet ettikleri il, eği-
tim durumları, herhangi bir işte çalışıp çalışmadıkları 
gibi demografik özellikleri; Gnctrkcll marka toplu-
luğuna katılım düzeyi, marka topluluğundan bekle-
diği faydalar ve Turkcell markasına karşı adanmışlık 
düzeyleri incelenmiştir.  İlişkisel olarak ise, Gnctrkcll 
marka topluluğundan beklenen faydalar ve katılım 
düzeyinin markaya adanmışlık ilişkisi araştırılmıştır. 
Bu araştırmanın evrenini oluşturan, Turkcell marka-
sının gençlik kolu olan Gnctrkcll3 marka topluluğu-
nun 12 milyon üyesi bulunmaktadır4. Araştırmada 
Facebook, Twitter üzerinden Gnctrkcll üyelerine ula-
şılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemi kolay-
da örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, veri toplama 
aracı olarak anket seçilmiş ve anket cevaplamaya gö-
nüllü toplamda 170 kişiye uygulanmıştır. 

Anket formu, 4 bölümden oluşmaktadır. Anket for-
munun ilk bölümü üyelerin katılım düzeyini belirle-
yen sorular olup, Madupu (2006)’nun çalışmasından 
faydalanılarak hazırlanılmıştır. Anketin ikinci bölü-
münde, Gnctrkcll marka topluluğuna katılım sonu-
cunda beklenen faydaların önem düzeyini ölçmek 
amacıyla geliştirilen ifadeler için Wang ve Fesenmai-
er (2004a, 2004b), Dholakia, Bagozzi ve Pearo (2004), 
Kang (2011), LaRose ve Eastin (2010)’ın çalışmala-
rında kullandığı ölçeklerden faydalanılmıştır.  

Gnctrkcll marka topluluğu katılımcılarının Turkcell 
markasına ilişkin adanmışlık düzeyini ölçmek ama-
cıyla geliştirilen ifadeler için Kim, Choi, Oualls ve 
Han (2008), Carlson (2005), Martin (2009) çalışma-

4 http://www.sabah.com.tr/Ekonomi/2012/03/13/gnctrkcll-
yonetiminde-artik-gencler-var (Erişim tarihi: 12.07.2013)
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larında kullandığı ölçeklerden faydalanılmıştır.   Soru 
formunun son bölümünde ise, katılımcıların demog-
rafik özelliklerinin belirlemesine yönelik sorular yer 
almaktadır.  

Gnctrkcll marka topluluğu üyelerinin katılım düzey-
lerini, topluluğa katılım sonucu bekledikleri faydaları 
ve Turkcell markasına ilişkin adanmışlık düzeyini be-
lirlemek ve söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiyi 
belirlemek açısından t-testi, tek yönlü anova, faktör 
analizi, korelasyon ve regresyon analizlerinden fayda-
lanılmıştır.

Bulgular ve Yorum
Araştırmaya katılan Gnctrkcll topluluğu üyelerinin 
büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi ya da üniver-
site mezunudur.  Turkcell tarafından gençlere yönelik 
olarak kurulan topluluğun yaş aralığı 18 ile 25 ara-
sında değişmekte ve bu çalışmada da üyelerin genel 
olarak 23-25 yaşları arasında olduğu görülmektedir.

Katılımcıların Gnctrkcll marka topluluğuna Facebo-
ok, Twitter ve web sayfası üzerinden katılımlarında 
en önemli faktörlerin başında Facebook, Twitter ve 
web sayfasına gönderilen mesajları (ortalama=2,92) 
almak gelmektedir.

Çalışmada marka topluluklarından beklenen faydala-
rın nasıl çeşitlendiğini belirlemek ve her bir değerin 
katılımcılar için ne derece etkili olduğunu görmek 
için faktör analizi yapılmıştır. Wang ve Fesenmaier 
(2004), marka topluluklarından beklenen faydaları 
dört boyut (Fonksiyonel fayda, sosyal fayda, hedonik 
fayda ve psikolojik fayda) üzerinden açıklamaktadır. 
Fakat bu çalışmada fonksiyonel fayda, sosyal fayda ve 
hedonik fayda olmak üzere üç boyut ortaya çıkmıştır. 
Gnctrkcll üyelerinin, Gnctrkcll marka topluluğuna 
en çok fonksiyonel fayda elde etmek için katıldıkları 
görülmektedir. Bu durumun üyenin öncelikli amacı-
nın markaya dair kampanyalar, indirimler gibi konu-
larda bilgi almakla ilgili olduğu söylenebilir.

 

Bağımsız değişkenler                               B               Std. Error            β               t                  p 

Sabit                                                     -0,380              0,284                                 -1,341       0,182 

Marka topluluğuna  

katılımdan beklenen fayda                    0,818              0,079             0,622          10,297       0,000 

 

R=0,622    R
2
=0,387 

F Change=106,037   p<.05 

Bağımlı değişken: Katılım düzeyi 

 

Tablo 1. Marka Topluluğundan Beklenen Faydaların Topluluğa Katılım Düzeyine Etkisi

Tablo 2. Marka Topluluğundan Beklenen Faydaların Markaya Adanmışlık Üzerine Etkisi
 

Bağımsız değişkenler                              B               Std. Error         β               t                  p 

Sabit                                                      1,513             0,236                                 6,419          0,000 
Marka topluluğuna  

katılımdan beklenen fayda                    0,563              0,066           0,550          8, 529           0,000 
 

R=0,550    R
2
=0,302 

F Change=72,739    p<.05 

Bağımlı değişken: Markaya adanmışlık 
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Tablo 1.’de görülen regresyon analizi sonuçlarına 
göre, Gnctrkcll marka topluluğuna katılım düzeyinin 
%39’unun marka topluluğundan beklenen faydaya 
bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Marka topluluğundan beklenen fayda ile markaya 
adanmışlık arasındaki ilişkiyi bulmak amacıyla yapı-
lan Tablo 2.’deki regresyon analizine göre, marka top-
luluğundan beklenen faydalar markaya adanmışlığı 
%30’luk bir oranda açıklamaktadır.

Yapılan korelasyon analizine göre, Gnctrkcll marka 
topluluğuna katılım düzeyi ile markaya adanmışlık 
arasında yüksek pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki ol-
duğu görülmektedir.

Tablo 3.’de görülen çoklu regresyon analizine göre, 
markaya adanmışlık %35’lik bir oranla marka toplu-
luğundan beklenen fayda ve marka topluluğuna katı-
lım düzeyine bağlıdır.

Tablo 3. Marka Topluluğundan Beklenen Faydalar ve Katılım Düzeyinin, Markaya Adanmışlık Üzerine Etkisi
 

Bağımsız değişkenler                               B               Std. Error            β               t                  p 

Sabit                                                      1,595             0,230                                6,952           0,000 

Marka topluluğuna  

katılımdan beklenen fayda                    0,386              0,082            0,377          4,728           0,000 

 

Katılım Düzeyi                                     0,217               0,062             0,278         3,485          0,001                   

 

R=0,591     R
2
=0,349 

F Change=44,857    p<.05 

Bağımlı değişken: Markaya adanmışlık 

 

Tablo 4. Fonksiyonel Faydanın Markaya Adanmışlık Üzerine Etkisi 

Bağımsız değişkenler                               B               Std. Error            β               t                  p 

Sabit                                                      1,902             0,387                                 4,919          0,000 

Fonksiyonel fayda                                 0,358              0,087             0,303         4,115          0,000 

 

R=0,303    R
2
=0,092 

F Change=16,932    p<.05 

Bağımlı değişken: Markaya adanmışlık 

 

 

Tablo 5. Sosyal Faydanın Markaya Adanmışlık Üzerine Etkisi 

Bağımsız değişkenler                               B               Std. Error            β               t                  

p 

Sabit                                                      1,918             0,204                                 9,381          0,000 

Sosyal fayda                                          0,471              0,060             0,520          7,883          0,000 

  

R=0,520    R
2
=0,270 

F Change=62,147    p<.05 

Bağımlı değişken: Markaya adanmışlık 
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Faktör analizi sonucu 3 boyut olarak ortaya çıkan 
fonksiyonel fayda, sosyal fayda ve hedonik fayda ile 
marka adanmışlık arasında bir ilişkiyi bulmak için 
her bir değişken için regresyon analizi uygulanmış-
tır. Buna göre, markaya adanmışlık %9’luk bir oranla 
fonksiyonel faydaya; %27’lik bir oranla sosyal fayda-
ya; %24’lük bir oranla hedonik faydaya bağlıdır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlılıklar
Marka topluluklarına katılım düzeyi ve topluluktan 
beklenen faydaların marka adanmışlığı üzerindeki et-
kisini araştıran bu çalışmada, Gnctrkcll topluluğuna 
katılımdan beklenen faydalar, Gnctrkcll topluluğuna 
katılım düzeyinin %39’unu açıklamaktadır. Gnctrkcll 
marka topluluğuna katılımdan beklenen faydalar ve 
Gnctrkcll topluluğuna katılım düzeyi ise, Turkcell 
markasına adanmışlığının %35’ini açıklamaktadır. 

Gnctrkcll topluluğuna katılımdan beklenen faydalar 
fonksiyonel, hedonik ve sosyal fayda olmak üzere 3 

boyut olarak ortaya çıkmıştır.  Bu durum daha önce 
yapılan sanal seyahat topluluklarına katılımdan bek-
lenen fayda araştırmalardan farklıdır. Katılımcıların 
daha çok fonksiyonel fayda elde etmek amaçlı katıl-
dıkları marka topluluğunda diğer boyutları geliştire-
cek psikolojik faydalar üzerinde durulması önerilebi-
lir. Ayrıca, araştırmanın daha büyük bir örneklemle 
ya da diğer marka toplulukları ile tekrarlanarak mar-
ka topluluklarından beklenen faydaların üç faktörlü 
yapısının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı araştırılabi-
lir. Bu anlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren Gnctrkcll 
topluluk üyelerinin topluluktan beklenen faydaları 
farklı yorumladığı ve bunun çalışma açısından farklı-
lık yaratığı söylenebilir.

Gnctrkcll marka topluluğu üyelerine ulaşmada ya-
şana güçlük nedeniyle katılımcı sayısının az olması, 
araştırma için tam zaman ve maliyet yetersizliği ve 
belirlenen örneklemin Gnctrkcll üyelerini temsil ede-
bilecek özellikte genelleme yapılamaması araştırma-
nın önemli bir kısıtıdır.

Tablo 6. Hedonik Faydanın Markaya Adanmışlık Üzerine Etkisi 

Bağımsız değişkenler                               B               Std. Error            β               t                  p 

Sabit                                                      2,133             0,191                               11,152          0,000 

Hedonik fayda                                       0,403              0,055             0,492          7,317          0,000 

   

R=0,492    R
2
=0,242 

F Change=53,540    p<.05 

Bağımlı değişken: Markaya adanmışlık 
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Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Pazarlama 
Uygulamacıları, Yetkinlikler, Bireysel Yetkinlikler, 
Firma Performansı

Giriş
Yeni rekabet şartlarında farklılığı ortaya çıkaran te-
mel faktör, teknoloji ve kullanılan yöntemlerin öte-
sinde, sahip oldukları yüksek nitelikli insan gücü ve 
onların özellikleridir. Çünkü insan taklit edilmesi 
çok zor (unique) bir faktördür. Dolayısıyla, günümüz 
yenilik ve farklılaşma çabalarının merkezinde, işlet-
melerin sahip oldukları yüksek vasıflı işgörenleri ve 
onların yetkinlikleri yer almaya başlamıştır (Saylı ve 
Ağca, 2009).

Bu bağlamda bu araştırmanın iki amacı vardır. Bi-
rincisi, yöneticilerin pazarlama uygulamacılarında 
bulunması gereken bireysel yetkinliklere atfettikleri 
önem düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın ikinci 
amacı ise, çalışma kapsamındaki pazarlamacıların 
söz konusu yetkinlikler konusundaki yeterlilikleri-
nin seviyesini belirleyerek, bu yetkinliklerin bireysel 
performans ve firma performansı ile ilişkisini ortaya 
koymaktır.

Yazın Taraması
Kaynak temelli yaklaşıma göre (Barney, 1991), pazar-
lama kaynakları, firmanın pazarda rekabet avantajı 
elde için faydalandığı, somut veya soyut, fiziksel veya 

beşeri, entellektüel veya ilişkisel her türlü özellikleri 
olarak tanımlanabilir (Hooley vd., 2005). Pazarlama 
kaynaklarının en önemli bölümlerinden birini de 
örgütün insan kaynakları oluşturmaktadır. Eğer ör-
gütün insan kaynağı işini yapma konusunda fiziksel 
ve mental olarak donanımlı değilse, en iyi stratejile-
rin bile başarılı olma şansı olmayacaktır (Hooley vd., 
2005).

Literatürde birçok farklı şekilde tanımlanmakla bir-
likte bireysel yetkinliğin genel kabul gören tanımına 
göre yetkinlik, “bireyin yaptığı işi, rol ya da sorum-
luluklarını etkileyen, performansla doğrudan ilişkili, 
belli standartlara göre ölçülebilen, eğitim ve geliştir-
me faaliyetleri ile iyileştirilebilen bilgi, beceri ve dav-
ranışlar bütünüdür” (Tak vd., 2007). Diğer bir tanıma 
göre de yetkinlik, bir işi yapabilme potansiyeli veya 
niteliğidir, yani gereğini yapabilmek için sahip olunan 
yeterlilik, güç, otorite, yetenek, bilgi bütünüdür (Rit-
ter, 2004). Ritter (2004), yetkinliği iki boyutlu olarak 
ele almaktadır. Yetkinlik olarak değerlendirilebilmesi 
için, bilgi, yetenek gibi unsurlara sahip olmanın tek 
başına yeterli olmadığı, aynı zamanda bu niteliklerin 
kullanılıyor olması da gerekmektedir.

Katz (1955), yetkinlikleri, teknik, beşeri ve kavramsal 
yeterlilikler olarak üç gruba ayırmaktadır. Mintzberg 
(1973) de benzer şekilde yetkinlikleri teknik konulara 
yönelik (hard) ve insana odaklı (soft) yetkinlikler ola-
rak ikiye ayırmaktadır (O’Driscoll vd., 2000).

Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri
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Yöneticilerin Bakış Açısıyla Pazarlama Uygulamacılarının Bireysel Yetkinlikleri

Yöntem
Araştırma verileri, yazından elde edilen ölçüm araç-
larından oluşan anket formu aracılığı ile Çanakkale’de 
faaliyet gösteren firmaların ilgili yöneticileri ile bire 
bir görüşme yapılarak elde edilmektedir. Pazarlama-
cıların bireysel yetkinlikleri için literatürdeki çalış-
malardan (Stines, 2003; Melaia vd., 2008; Eysteinsson 
ve Gudlaugsson, 2010) elde edilen yetkinlik listesi 
kullanılmaktadır. Yöneticilerden kendilerine sunu-
lan listedeki yetkinliklerin bir pazarlama çalışanının 
sahip olup olmaması bakımından ne derece önemli 
olduğunu “1= hiç önemli değil ve 5= çok önemli”  
anlamına gelecek şekilde belirtmeleri istenmekte-
dir. Sonrasında yöneticilerden kendi firmalarındaki 
pazarlamacıların bu yetkinliklere ne derecede sahip 
olduklarını diğer firmalarda çalışanlarla kıyaslaya-
rak “1= çok daha kötü ve 5= çok daha iyi”  anlamı-
na gelecek şekilde belirtmeleri istenmektedir. Firma 
performansının ölçümünde ise, Verhoef ve Leeflang 
(2009) tarafından oluşturulan 6 sorulu ölçek kulla-
nılmaktadır. Firma performansının belirlenmesinde 
yine yöneticilerin sübjektif değerlendirmesine başvu-
rulmakta ve kendi firmalarını sektörlerindeki rakip-
leriyle “1= çok daha kötü ve 5= çok daha iyi” olacak 
şekilde kıyaslamaları istenmektedir.

Bulgular ve Analiz 
Çalışma sonunda, yöneticilerin en çok önem verdik-
leri bireysel yetkinlikler belirlenecek, pazarlamacıla-
rın hangi yetkinlikler konusunda yeterli olduğu han-
gileri konusunda yetersiz olduğu ve pazarlamacıların 
sahip oldukları bu yetkinliklerden hangilerinin birey-
sel performansı ve örgütsel çıktıları ve başarıyı daha 
çok etkilediğine dair bulgular elde edilecektir.

Sonuç, Öneriler ve Çalışmanın Kısıtları
Pazarlamanın departman olarak ve stratejik yönelim 
olarak önemine vurgu yapan, pazarlamanın sahip ol-
duğu yeterlilik ve yetkinliklerin firma ve pazar per-
formansı üzerindeki etkisini gösteren ve açıklayan 
çok sayıda çalışma bulunmaktadır (örn., Verhoef ve 
Leeflang, 2009; Vorhies vd., 2009). Buna karşın pa-
zarlamacıların çalışan ve yönetici olarak bireysel ola-
rak sahip oldukları veya sahip olmaları gereken yet-
kinlikleri ortaya koyan az sayıda çalışma bulunmak-
tadır (Carson ve Gilmore, 2000). Ayrıca bu konuda 
Türkiye’de yapılmış bir çalışmaya da rastlanılmamış-
tır. Bu bağlamda bu çalışma bir ilk olma özelliği ta-
şımaktadır. Böylece hem ulusal hem de uluslararası 
pazarlama yazınına katkıda bulunacaktır. Bunun 
yanı sıra pazarlama uygulamacılarının pazarlama 
elemanlarını seçme, değerlendirme, eğitim verme ve 
geliştirme uygulamalarında yol gösterici olacağı dü-
şünülmektedir.  

Çalışmada pazarlamacıların sahip oldukları yetkin-
liklerin düzeyi ve örgütsel çıktılar yöneticiler tarafın-
dan sübjektif olarak değerlendirilmesi bir kısıt olarak 
düşünülebilir. Ayrıca yöneticiler pazarlamacıları ge-
nel olarak değerlendirmek durumunda oldukların-
dan pazarlamacılar arasındaki hem yetkinlikler hem 
de bireysel başarı seviyeleri arasındaki farklılıklar göz 
ardı edilmektedir. Bunun yanı sıra çalışma sadece 
Çanakkale ilinde ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle 
yapıldığı için tüm Türkiye’ye ve büyük ölçekli firma-
lara genellemek mümkün olmayabilir.



337

Anahtar Kelimeler: Ürün Yerleştirme, Marka, Marka 
Yerleştirme, Bilgisayar Oyunları, Konsol Oyunları

Giriş ve Amaç
Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı günümüz rek-
lam piyasasında ürün yerleştirme sık başvurulan bir 
yöntem konumunda olup doğduğu sektör olan sine-
mada ve diğer pek çok alanda tüketicilere reklam me-
sajlarının ulaştırılmasına fırsat tanımaktadır. Kavram 
olarak ürün yerleştirme reklam mesajının reklam 
olduğu bilgisi verilmeden tüketiciye ulaştırılmasıdır. 
Değişen ve gelişen teknolojik çevrenin yeni piyasalar 
oluşturması ile birlikte reklam çalışmaları ve kullanı-
lan araçlar da sürece uyum sağlamak zorunda kalmış-
lardır. Günümüzde bilgisayar oyunları da ürün yer-
leştirme uygulamalarının rastlandığı alanlar arasında 
yerini almıştır. Bilgisayar oyunları kendi içinde farklı 
sınıflara ayrılmakla birlikte bu sınıfların hemen hep-
sinde ürün yerleştirme farklı sıklıklarla tüketicinin 
karşısına çıkmaktadır.  Bu çalışmada bilgisayar oyun-
larındaki ürün yerleştirme uygulamalarına yönelik 
tutum ve bu tutuma etki eden faktörler, Pro Evolution 
Soccer (PES) 2015 oyununun ele alınarak açıklanma-
sı amaçlanmaktadır.  

Literatür Analizi
Ürün yerleştirmeye yönelik farklı tanımlamalar 
mevcut olup en kapsamlı tanımlama Radyo ve Tele-
vizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanunun 1. Bölümünün 3. Maddesi’nde yapılmıştır. 

Maddeye göre ürün yerleştirme, “Bir ürün, hizmet 
veya ticari markanın, ücret veya benzeri bir karşı-
lıkla program içine dahil edilerek veya bunlara atıf 
yapılarak, program içinde gösterildiği her tür ticari 
iletişimi”dir (Özdilek, 2011). Ancak her tanımlamada 
rastlanabileceği gibi bu tanımlamada da bazı eksik-
likler mevcuttur. Bu eksikliklerden en belirgin olan-
larından biri, ürün yerleştirmenin yalnızca görsel bir 
uygulama olarak sınırlandırılmasıdır. Bir diğer ise 
ürün yerleştirmenin televizyon programları özeline 
indirgenmesidir. Esasen günümüzde ise ürün yerleş-
tirme, şarkı sözlerinden video kliplere, kitaplardan 
sahne sanatlarına ve son olarak bilgisayar oyunları-
na kadar geniş bir sektör yelpazesinde örneklerine 
rastlanan bir reklam uygulaması konumundadır (Da-
rıca, 2006). Bilgisayar oyunları endüstrisi tüketiciy-
le, televizyon gibi pasif ve tek yönlü çalışan iletişim 
araçlarına kıyasla daha fazla etkileşim içerisindedir. 
Bu ayrımdan kaynaklı olarak bilgisayar oyunlarının 
ürün yerleştirme konusunda giderek televizyonun 
yerini almaya başlayacağı söylenebilmektedir (Rod-
gers, 2002).  Örneğin, oyunların internet üzerinde 
çoklu olarak oynanmasının yanı sıra, pek çok oyunun 
eklenti paketi ve oyunlar ile ilgili programların satışı 
da yapılmakta olan Steam adlı uygulamanın kayıtlı 
kullanıcı sayısının tek başına 65 milyonu aşması da 
sektörün hızla genişlediğinin önemli göstergelerin-
den biridir (www.teknoblog.com, 12.02.2015). Tüm 
bu verilerden hareketle bilgisayar oyunlarına yönelik 
ilginin artmasının bu alandaki ürün yerleştirme uy-
gulamalarının gün geçtikçe yaygınlaşan bir alan ol-
masına olanak tanıdığı söylenebilmektedir. 

Bilgisayar Oyunlarında Ürün Yerleştirme Uygulamalarına Yönelik Tutum: 
Pro Evolutıon Soccer (PES) 2015 Örneği
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Tasarım ve Yöntem
Bilgisayar oyunları kendi içinde konsol – sabit disk 
oyunları ve çevrimiçi oyunlar şeklinde iki ayrı alt dala 
ayrılmaktadır. Çalışma, diğer oyun türlerine kıyasla 
daha hızlı gelişme gösteren ve pazarlama çalışmaları-
na daha yoğun olarak rastlanan (Taub, 2004) konsol 
– sabit disk oyunlarından Pro Evolution Soccer (PES) 
adlı oyunun 2015 versiyonunu kapsamaktadır ve 
yarı deneysel bir çalışma konumundadır. Çalışmada 
farklı ölçeklerden derlenen bir anket uygulaması ger-
çekleştirilecektir. Çalışmanın deneysel yanı, anketin 
uygulanacağı kişilerin önce oyunu oynamaya, oyunu 
tamamladıktan hemen sonra da anket uygulamasına 
tabi tutulmasıdır. Örneklem kolayda örnekleme yo-
luyla Adana’da ikamet eden yaklaşık 100 erkek katı-
lımcıya ulaşılarak oluşturulacaktır. Oyunun futbol 
üzerine kurulu olmasından kaynaklı olarak yapılan 
ön çalışma sonucunda katılımcıların tamamının er-
kek olmasına karar verilmiştir. Katılımcılara yönel-
tilen anket soruları, oyun sonrası marka hatırlama 
düzeylerinin ve oyundan önce bu markalardan ne 
kadarını halihazırda biliyor olduklarının yanı sıra bu 
hatırlama düzeyinin, ürün yerleştirmeye yönelik ge-
nel tutumlarının, oyun oynama sıklığının, oyunu ger-
çekçi bulma ve oyunu eğlenceli olarak değerlendirme 
düzeylerinin tutum ile anlamlı bir ilişki içinde olup 
olmadıklarını açıklamaya çalışacaktır. Hipotezler bu-
rada belirtilen olası ilişkileri test etmek üzere oluştu-
rulacak ve SPSS programında regresyon ve ANOVA 
analizleri ile test edilerek bulguların yorumlanması 
aşamasına geçilecektir. 

Bulgular ve Tartışma
Hipotezler doğrultusunda çalışmanın, bilgisayar 
oyunlarında ürün yerleştirmeye yönelik tutumu et-
kileyen faktörlerin ve hangi değişken ile tutum ara-
sında anlamlı bir ilişki olduğunun belirlenmesi plan-
lanmaktadır. Tutum ile aralarında anlamlı bir ilişki 
bulunan değişkenlerin etki derecelerinin ne düzeyde 
olacağı ortaya çıkarılması planlanan bir diğer bulgu-
dur. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda bilgisayar 
oyunlarında ürün yerleştirme uygulamalarına yöne-
lik sektöre, tüketiciye ve teoriye yönelik geliştirilecek 
önerilerle katkı sağlanması çalışmanın özgünlüğünü 
oluşturacaktır.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Çalışma, ürün yerleştirmeye yönelik mevcut ça-
lışmaların hatırlanma durumunu incelemesinden 
farklı olarak, tüketicinin oyun oynama sıklığı, oyuna 
yönelik görüş ve tutumu gibi tüketiciden kaynak-
lı öznel faktörlerin sürece etkisini ortaya koymayı 
amaçlamakta ve literatüre bu yönde katkısının özgün 
olacağı düşünülmektedir. Çalışmanın Adana ilinde 
gerçekleştirilecek olması, en önemli kısıt konumun-
dadır. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların 
genellenebilirliği açısından uygulamanın daha geniş 
örneklem ile gerçekleştirilmesi ve yine aynı sebeple 
diğer oyunların (FIFA 2015, Need for Speed vb) da 
araştırılarak daha kapsamlı sonuçlar elde edilmesi ve 
bu sonuçların yorumlanması, sonraki çalışmalar açı-
sından önem taşımaktadır.
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Giriş ve Amaç
Son yıllarda dünyanın her yerinde eğitim kurumları 
değişen küresel ekonomik ve sosyal koşullara uyum 
sağlayacak biçimde programlarını geliştirmek zorun-
luluğu hissetmektedirler. Üçüncü kuşak olarak adlan-
dırılan yeni, girişimci ve toplumla bütünleşmiş Üni-
versite modelleri bilgi pazarında etkin, teknolojik ta-
banlı değer yaratan kurumlar olmalıdırlar. Türkiye’de 
de hızla artan rekabet ve ivme kazanan yenilikçiliğin 
iş dünyasına yansımaları sonucunda bu değişimlere 
daha iyi ayak uyduracak ve değişimleri yönetecek öğ-
renciler yetiştirme ihtiyacı doğmaktadır. İş dünyası 
bu beklentilerle aradığı nitelikte mezun öğrencileri 
bulmakta zorlanmaktadır. İş dünyası sürdürülebilir 
büyüme ve rekabet avantajı için donanımlı mezunlar 
beklerken, eğitim sektörü bu konuda üzerine düşeni 
yapmalıdır.

Teknolojik gelişmelerin hız kazanması eğitimde kul-
lanılan metodların yeniden değerlendirilmesini ge-
rektirmektedir. Aynı zamanda yeni kuşağa mensup 
öğrencilerin farklı ihtiyaçları ve kişisel özellikleri hem 
öğrenme stillerini etkilemekte hem de eğitim tarzla-
rında yenilik yapılması gerekliliğini hatırlatmaktadır. 
İşletme eğitimi alan öğrencilerin mezun olduktan 
sonra daha hızlı kariyer gelişimlerini sağlamak, ilgi 

ve kabiliyetlerine göre özel eğitim almalarına imkan 
vermek amacı ile birçok Üniversite uzmanlık dalları 
sunmaktadır. İşletme eğitimi sırasında aldıkları seç-
meli dersler sayesinde pazarlama, muhasebe, finans, 
yönetim ve girişimcilik gibi alanlarda uzmanlaşan ve 
kariyerlerini bu alanlarda planlayan öğrencilerin aynı 
tarz eğitim metodlarından aynı ölçüde faydalanmala-
rı mümkün değildir. Öğrenme stilleri konsunda bilgi 
sahibi olunduğu takdirde, eğitimin etkinliğini arttır-
mak mümkün olacağı gibi aynı zamanda öğrencilerin 
başarı, ilgi, ve motivasyonlarının artması sağlanabilir 
(Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2008). 

Bu bağlamda bu çalışmanın amacı farklı disiplinlerde 
uzmanlık dalı seçen İşletme öğrencilerinin öğrenme 
stilleri arasındaki farkları araştırmaktır. Bu doğrultu-
da farklı öğrenme stillerine yönelik farklı eğitim me-
todları kullanılabilecektir.

Literatür Analizi
Günümüzde nitelikli iş gücü ihtiyacı hızla artarken, 
eğitim kurumlarının bu ihtiyacı karşılayacak kalite-
de ve donanımda mezun vermediği tartışılmaktadır 
(Önce, Kayabaşı ve Fettahlıoğlu, 2008). Oysa ülke-
lerin gelişmesi, kalkınması ve refah düzeyinin art-
ması, küresel niteliklere sahip iş gücünün yetişmesi 
ile mümkündür. İş dünyasının aradığı niteliklerin 
başında bilim ve teknolojinin üretimine ve kullanı-
mına yakınlık kadar yenilik ve yaratıcılığın gelişme-

İşletme Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Pazarlama Öğrencileri Farklı mı?
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si de gelmektedir. Bu bağlamda birçok akademisyen 
farklı öğrenme stillerinden yola çıkarak yeni eğitim 
metodları ile programlara etkin katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

Klasik eğitim anlayışı içinde öğretmenden öğrenci-
ye tek yönlü bilgi aktarımı söz konusu iken öğrenci 
katılımı beklenmemektedir (Yıldız ve Ardıç, 1999). 
Bu “kapalı sistem” anlayışı içinde üniversitelerden 
mezun edilen öğrencilerin toplumun ve iş dünyası-
nın beklentilerine uygun olup olmaması önemsen-
memektedir. Eğitimde “Toplam Kalite” anlayışı ise 
öğrenci odaklılık, işbirlikçi ve sürekli gelişime açıklık 
konularını gündeme almıştır. 

Son yıllarda öğrenci odaklı eğitim modelleri üzerinde 
yapılan çalışmalar oldukça önem kazanmaktadır. Bu 
konuda yapılan araştırmaların birçoğunda kullanılan 
Kolb Öğrenme Stili Modeli öğrenme sürecinde ya-
şantıların önemini vurgulaması ve öğrenmenin biliş, 

algı ve davranışın bileşimi olduğunu savunması itiba-
riyle deneyime dayanan “Yaşantısal Öğrenme Kura-
mını” temel alır. Yaşantısal öğrenme kuramına göre 
birey için sürekli tekrar eden öğrenme döngüsünde 
yer alan dört öğrenme biçiminden birisi önceliklidir. 
Her bireyin öğrenme stili bu dört temel (yerleştiren, 
değiştiren, ayrıştıran ve özümseyen) öğrenme biçi-
minin bileşenidir. Değiştiren öğrenme stiline sahip 
bireylerin  sabırlı olduğu gözleme önem verdikleri ve 
öğrenmenin deneme yanılmaya dayalı olduğunu dü-
şündükleri bilinirken özellikle fen alanında başarılı 
olacakları düşünülür. Ayrıştıran öğrenme stilinde ise 
öğrenciler tümdengelimci akıl yürütme prensibine 
hakim olup, öğrenme sürecinde soyut örneklere daha 
yatkındırlar. Yerleştiren öğrenme stilinde bireyler 
kendi yaşantılarından esinlenerek öğrenirler ve man-
tıktan çok duygularını kullanırlar. Özümseyen öğren-
me stilinde ise tümevarımsal muhakeme konusunda 
yetenekli olan bireyler planlama ve model yaratma 
gibi yetkinliklere sahiptirler (Şekil 1). 

Şekil 1. Kolb Öğrenme Stili Modeli (McCarthy, 1987: 34)

Bu çalışma kapsamında farklı uzmanlık dalı (pazar-
lama, muhasebe, finans, yönetim, girişimcilik) seçen 
İşletme bölümü öğrencilerinin öğrenme stililleri açı-
sından farklılık gösterip göstermediği araştırılacaktır. 

İlgili alanyazınında farklı uzmanlık alanı tercih eden 
İşletme bölümü öğrencilerinin öğrenme stillerini 
araştırmaya yönelik çok sınırlı sayıda çalışma olması 
mevcut çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda konunun geniş bir çerçevede öncül bir 
çalışma olarak ele alınacağı düşüncesiyle araştırma 
sorusu aşağıda ki şekilde düzenlenmiştir.

Farklı uzmanlık dalı (pazarlama, muhasebe, finans, 
yönetim, girişimcilik) tercih eden İşletme bölümü öğ-
rencilerinin öğrenme stilleri arasında farklılık var mı?

Tasarım veYöntem
İşletme eğitimi alan öğrencilerin farklı uzmanlık dal-
ları seçerek mezun olmalarına imkan tanıyan sistem 
içinde bu öğrencilerin tercih ettikleri uzmanlık dal-
ları ile öğrenme stilleri arasında bir ilişki olup olma-
dığı önem taşımaktadır. Farklı öğrenme stilleri farklı 
öğretme çabaları gerektireceğinden çalışmanın işlet-
me akademisyenlerinin eğitim metodlarında ihtiyaca 
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yönelik olarak farklılaştırma gerekliliğini ortaya çı-
karmaktadır. Bu bağlamda pazarlama uzmanlık dalı 
seçen öğrencilerin öğrenme stillerinden yola çıkarak 
eğitim ve öğretim metodlarının gözden geçirilmesi 
sağlanabilecektir. 

Çalışmada betimsel yöntem ve veri toplama aracı 
olarak da Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri (1984) 
kullanılacaktır. Katılımcılardan öğrenme stillerini en 
iyi tanımlayan öğrenme biçimini sıralamaları istenir-
ken, 12 maddeden oluşan envanter kullanılacaktır. 
Envanterin Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından 
Türkçe’ye çevirisi yapılmış olup, güvenirlik çalışması 
sonucu ölçeğin güvenirliği 0,72 olarak belirlenmiştir. 
Ayrıca soru formunda öğretim yöntemlerine ilişkin 
farklı aktif ve pasif metodların puanlamalarının is-
tendiği bölüm yer alır.  

Araştırmanın evrenini 2015 Bahar döneminde Yedi-
tepe Üniversitesi İşletme Bölümünde kayıtlı olan 570 
lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Tüm öğrencilerin 
anketi doldurması amaçlanmaktadır.

Toplanan veriler SPSS 22.0 aracılığı ile analiz edi-
lecek olup, Genel Öğrenme Stilleri Değerlendirme 
Ölçeği’nden (KOLB) alınan puanlar Kruskal Wallis 
Testi ile öğrenme stilleri ve uzmanlık dalı tercihi ara-
sında istatiksel olarak manidar bir ilişki olup olmadı-
ğı araştırılacaktır. Bunun yanı sıra sayısal yöntemler 
kullanılarak farklı tanımlayıcı analizler yapılacaktır.

Bulgular ve Tartışma
Novin, Arjmand ve Jourdan (2003) yaptığı çalışmaya 
göre muhasebe uzmanlık dalı seçen öğrenciler genel-
likle ayrıştıran-uygulamalı olarak tanımlanan öğren-
me stiline sahiptir. Aktif öğrenme isteğine bağlı bu 
grup pratik metodları daha kolay benimser ve bilgi-
sayar destekli, güncel konuların örneklendiği  dersleri 
tercih eder. Mantıklı ve objektif kriterlerin ortaya ko-
narak konuların anlatılması muhasebe uzmanlık dalı 
öğrencileri için önem taşır. 

Aynı çalışmaya göre pazarlama ve yönetim dallarında 
uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için özümseyen-teo-
rik öğrenme stili öne çıkmaktadır. Önceden hazırlan-
mış yönergeler ve ödevler doğrultusunda çalışmayı 
tercih eden grubun motivasyonu eğitimcinin son da-
kika değişiklikleri karşısında düşerken, vaka çalışma-
larından faydalanılması motivasyon için önem taşır.

Brennan (2014) çalışmasında özellikle pazarlama eği-
timi üzerine odaklanırken deneyimsel öğrenmenin 
gerçek hayata dayalı vakaların analizinden öteye geç-
mesi gerekliliğini vurgulamaktadır. Deneyimsel öğ-
renmenin bütüncül ve sürece dayalı olması gerektiği, 
öğrenim çıktılarının mutlaka somut olarak belirlenip 
öğrencilerin bilgilendirilimesi gerekliliği üzerinde 
durulmuştur.

Black ve Kassaye (2014) çalışmalarında pazarlama 
eğitimi üzerinde dururken öğrenme stillerini ders 
planları ve öğrenci çıktıları arasında aracı değişken 
olarak konumlandırmıştır. Ayrıca aynı çalışmada öğ-
renme stillerinin öğrencilerin ders planlarını algıla-
mada etkili olduğu ama dersle ilgili performanslarına 
etki etmediği saptanmıştır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
İş dünyasının değişen ihtiyaçları ve potansiyel çalı-
şanlara dair yüksek beklentileri neticesinde işletme 
bölümü öğrencilerinin donanımlarının sorgulanması 
gündeme gelmektedir. İşletme bölümlerinde farklı 
uzmanlık dallarında eğitim gören öğrenciler aynı li-
sans derecesine sahip olmakla birlikte farklı kariyer-
lerde ilerlemek istemektedirler. İşletme bölümlerinde 
pazarlama, finans, muhasebe, girişimcilik, yönetim 
ve insan kaynakları gibi farklı uzmanlık dallarında 
yoğunlaşan öğrencilerin farklı öğrenme stilleri oldu-
ğu fikrinden yola çıkarak hazırlanan bu çalışmada, 
farklı öğrenme stillerinin ders planlarının ve eğitim 
metodlarının farklılaştırılmasına neden olacağı üze-
rinde durulmaktadır. 

Öğrenci sayısı olarak Türkiye’nin en büyük vakıf Üni-
versitelerinden (işletme bölümü aktif öğrenci sayısı 
594) birinde yapılan bu çalışmanın diğer okullarda 
da yapılması sonuçların daha genellenebilir olmasını 
sağlayabilecektir. Öğrenme stillerinin yanı sıra eğitim 
metodlarının da ele alınması diğer çalışmalar için 
önerilebilir. Ayrıca öğrencilerin kendi kendilerini de-
ğerlendirmelerine ek olarak farklı deneysel araştırma 
tasarımları kullanılarak alana katkı sağlanabilir.

Geleceği tahmin eden değil şekillendiren bireyler için 
onların öğrenme stillerine göre şekillendirilmiş eği-
tim metodlarına yol gösterecek bu çalışma sonuçları 
hem iş dünyası hem akademik dünya için önem arz 
etmektedir.
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Özet
Bu çalışma markaların toplumla ilişkilerini güçlendir-
me, toplumsal sorunlara dikkat çekme, topluma değer 
katma gibi sosyal amaçları ile marka farkındalığı ve 
tüketici tutumlarını olumlu yönde etkileme gibi özel 
amaçlarını, sosyal medya mecralarında paylaştık-
ları toplumsal içeriklerle bir araya getiren bir model 
önerisidir. Bu model toplumsal içeriğin konusu ve ki-
şinin toplumsal farkındalık düzeyinin bu ilişkilerdeki 
moderatör etkisini ölçmeye de olanak sağlar. Modelin 
değişkenleri sosyal medyada toplumsal içeriklere karşı 
tutum, marka farkındalığı, markaya karşı tutum, içeri-
ği paylaşma eğilimi, toplumsal bilinç düzeyi ve içeriğin 
konusudur. Çalışmanın toplumsal pazarlama literatü-
rüne katkı sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Pazarlama, İçerik 
Paylaşma Eğilimi, Marka Tutumu, Marka Farkındalığı, 
Toplumsal Farkındalık

Abstract
This study is a research proposal that combine the pri-
vate goals of brands like getting awareness and affec-
ting consumer attitudes in a positive way and the social 
goals of brands like strengthening social relationships, 
paying attention to social issues and adding value to 
the society with the brands’ social themed sharings on 
social media portals. This research model enables to 

measure the moderator effects of social content’s sub-
ject and social awareness level of individuals on those 
relationships. The variables of the research model are 
attitudes towards social content, brand awareness, atti-
tudes towards brand, content sharing intention, social 
awareness level and the content subject. The study is 
expected to contribute to social marketing literature.

Keywords: Social Marketing, Content Sharing 
Intention, Attitudes Towards Brand, Brand Awareness, 
Social Awareness

Giriş 
Bugün markalardan toplumsal pazarlama yaklaşımı 
içerisinde beklenen, içinde bulundukları, yaşadıkla-
rı, etkileşimde oldukları çevreye, topluma, dünyaya 
karşı duyarlı olmalarıdır. Bu bakış açısıyla marka-
ların duyarlılıklarını gösterme şekilleri genellikle 
toplumda eksik kalan sosyal alanlara (eğitim, sağlık, 
spor vb.) destek verme (kurumsal sosyal sorumluluk 
çerçevesinde) veya bir toplumsal soruna (kadına şid-
det, çocuk istismarı, çevre kirliliği vb.) dikkat çekme 
amaçlı projelerle (kampanyalar, toplumsal temalı 
paylaşımlar, toplantılar şeklinde) desteklenmektedir. 

Markaların toplumsal duyarlılıklarını gösterirken 
dikkat ettikleri önemli bir konu vardır, o da yapacak-

Markaların Sosyal İçeriklerle Toplumsal Pazarlamaya Katkısı 
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ları projelere ayıracakları bütçedir. Düşük maliyetli 
ancak çok ses getirmesi istenen projeler yapmak mar-
kalar için önemlidir. Bu anlamda Internet oldukça 
kullanışlı bir mecradır. Markalar bugün Internet ara-
cılığıyla toplumla etkileşime girebiliyor, iletişime ge-
çiyor ve toplumsal duyarlılıklarını, fikir ve projelerini 
topluma Internet aracılığıyla sunabiliyorlar. Bu etki-
leşimde büyük payı olan sosyal medya ise toplumsal 
mesajların kitlelere ulaşmasında markaların etkin 
kullanmaları gereken zengin bir ağlar bütününü ve 
geniş bir platformu oluşturuyor. Markalar tarafından 
yaratılan toplumsal mesaj içerikli paylaşımlar Inter-
net aracılığıyla yazılar, fotoğraflar, videolar, reklam-
lar, duyurular vb. şekillerde binlerce kişiye ulaşabi-
liyor. Ancak bunların birçoğu hedef kitle tarafından 
fark edilemiyor ve çok azı amacına ulaşabiliyor. 

Bu çalışmanın amacı, düşük maliyet ile toplumsal 
pazarlama faaliyetleri yürütürken markaların sosyal 
medya mecralarını etkin bir şekilde kullanmalarına 
yardımcı olmaya yönelik, toplumsal pazarlamaya 
sosyal medya perspektifinden bir çözüm önerisi ge-
tirmeye çalışmaktır. Çalışma, markaların toplumsal 
temalı içeriklerini sosyal medya mecralarında pay-
laşırken tüketicinin bu içeriklere karşı tutumlarının 
markaya karşı farkındalık ve tutumu etkilemesindeki 
rolünün toplumsal içeriğin konusuna göre farklılık 
gösterip göstermediğini gösterecek; aynı zamanda 
markaya karşı tutum ve farkındalığın kişileri toplum-
sal içeriği paylaşmaya yönelik bir model önerisidir. 
Model, tüketicinin sosyal medyada içeriği paylaşarak 
başlattığı davranışsal eğilimin toplumda uzun dö-
nemde bir toplumsal farkındalık ve bilinç yaratacağı 
düşüncesiyle tasarlanmıştır.

Pazarlamanın Toplumsal Yönü
AMA (American Marketing Association), 1985 pa-
zarlama tanımına “marketing of ideas” yani fikirle-
rin pazarlanması boyutunu koyarak pazarlamanın 
ürünler ve hizmetlerden ibaret olmadığına bir vurgu 
yapmıştır. Daha sonrasında, 2013 yılında AMA pa-
zarlama tanımına “society” yani toplum kelimesini 
koyarak pazarlamanın toplumsal bir yönü olduğuna 
dikkat çekmiştir. 

Hepsinden önce, toplumsal pazarlama Wiebe (1952)’ 
nin kardeşlik, birlik, beraberlik gibi toplumsal kav-
ramların da ürünler gibi satılabileceği fikriyle orta-
ya çıkan ve gelişmekte olan bir anlayış olarak bugün 
toplum yararını gözetme, birlik olma, farkındalık 

yaratma, toplumsal fikirleri yayma gibi pazarlama 
aktiviteleriyle desteklenmektedir. Önceleri toplumsal 
pazarlama yalnızca toplumsal bir fikrin kabul edilebi-
lirliği olarak görülürken sonrasında sosyal bir ürüne 
(fikir, yenilik, farkındalık çabaları vb.) özel davra-
nışsal amaçları başarmak olarak görülmeye başlandı 
(Tapp ve Spotswood, 2015; Bloom ve Novelli, 1981; 
Kotler ve Zaltman, 1971; Shoreibah, 2009; Bartels, 
1962; Kotler ve Levy 1969; Elliott, 1991). Bu davra-
nışsal amaç sosyal pazarlamanın temeli olup ondan 
beklenen davranışsal bir değişime yol açmasıdır ve 
hatta bu, sosyal pazarlamanın en önemli görevidir 
(Remedios, 2013; Lefebvre ve Flora, 1988; Rangun ve 
Karim, 1991). Burada bahsedilen davranışsal deği-
şim, yeni bir tutum edinmeyi, eski bir davranışı terk 
etmeyi, bir davranışı düzeltmeyi veya olası yanlış bir 
davranışı reddetmeyi kapsar (Kestane, 2014). 

Kotler ve Zaltman (1971)’ e göre ise toplumsal pa-
zarlama, toplumsal fikirlerin kabul edilmesinde et-
kili olan ve planlama, fiyatlama, iletişim, dağıtım ve 
pazar araştırmalarını da göz önünde bulundurarak 
hazırlanmış programların dizayn, uygulama ve kont-
rolüdür. Bu koordinasyonla birlikte toplumsal pazar-
lamanın toplumsal bir soruna karşı büyük bir etki 
yaratacağı düşünülmektedir (Andreasen, 1994). 

Toplumsal pazarlama uzun vadede bir toplumsal 
davranış değişikliğine yol açmayı hedeflerken, örgü-
tün tüm paydaşlarının yararını gözetecek şekilde bu 
toplumsal değişimin bir parçası olmasını temel alan 
bir pazarlama yaklaşımıdır (Peattie ve Peattie, 2009; 
Cuthill, 2010).

Markaların Toplumsal İçerik 
Paylaşımı ve Pazarlama
İçerikle pazarlama, hedef kitleyi etkileme ve tutma 
amacıyla değerli, anlamlı ve tutarlı bir içeriğin yaratıl-
ması, dağıtılması, sonucunda da müşterileri harekete 
geçirmeye teşvik üzerine kurulu stratejik bir pazar-
lama yaklaşımıdır ve ilk olarak Nina-Kanttila (2004) 
tarafından kullanılmıştır (Penpece, 2013; CMI, Con-
tent Marketing Institute, 2015; Savar, 2013). Bu içe-
rikler fotoğraf, video, grafik, müzik, dergi, e-kitap, 
gazete vb. oluşmakta ve yaklaşık % 92’ si sosyal med-
yada paylaşılmaktadır. Her gün milyonlarca içeriğin 
sosyal medya mecralarında (Facebook, Twitter, Ins-
tagram, bloglar vb.) paylaşıldığı Internet ortamında 
fark edilmek için içeriklerin yerinde ve faydalı olması 
gerekmektedir (Pophal, 2015). İçeriğin bir değer ifade 
etmesi gerektiğinin önemi artmaktadır.
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İçerikle pazarlama, potansiyel müşterilerin sahip ol-
duğu niteliklere, kullandıkları mecralara uygun ola-
rak sunulan ve satış hedefini gizleyen içerikler oluş-
turmaya yönelik kolektif uygulamalardır (Penpece, 
2013). Burada önemli olan hedef kitlenin doğru be-
lirlenmesi ve mesajın doğru ve etkili bir şekilde hedef 
kitleyle buluşmasıdır. İçeriklerin değeri samimi, an-
laşılır, güncel, tutarlı, hedef kitleye uygun, etkileşime 
uygun, değer yaratan, hayat tarzı oluşturan ve hareke-
te geçiren niteliklerde olmalarına bağlıdır.

Çalışma kapsamında içerikleri, sosyal medyadaki top-
lumsal temalı fotoğraf, video, tweet, yazı, kampanya 

vb. oluşturmaktadır. Toplumsal içeriklerin markalar 
tarafından yaratılma ve paylaşılma amacı olarak top-
lumsal bir soruna dikkat çekmek ve bunun yanı sıra 
markaya karşı farkındalık yaratmak, markaya karşı 
tutumları etkilemek ve tüketicinin bu içerikleri pay-
laşmalarını sağlayarak içeriğin hem marka hem de 
toplum için bir değer yaratmasına yardımcı olmaktır.

Model Önerisi ve Hipotezler
Bu bölüm Şekil 1’ deki araştırma modeli önerisinin 
değişkenleri ve hipotezlerinden oluşmaktadır.

Şekil 1. Araştırma Modeli

 

 

Toplumsal İçeriğe Karşı Tutum
Tutumlar bir konuya, kişiye veya olguya karşı zaman 
içinde edinilen bilgi ve tecrübelerle şekillenir (Mosa-
vi ve Ghaedi, 2012). Çalışma kapsamında toplumsal 
içeriğe (video, fotoğraf, grafikler, tweetler vb.) karşı 
tutumlar içeriğe karşı kişinin değerlendirme, duygu, 
pozitif/negative görüş ve düşüncelerini kapsamak-
tadır (Mitchell ve Olson, 1981; Shimp, 1981; Lutz, 
McKenzie ve Belch, 1983; Muehling, 1987; MacKen-
zie ve Lutz, 1989; Mehta, 2000; Keller, 2003). Tutum-
lar davranışsal eğilimlerde oldukça önemli bir rol oy-
nar, öyle ki pozitif tutumlar davranışsal eğilimleri de 
pozitif yönde etkiler. Çalışma kapsamında toplumsal 
içeriğe karşı tutumların bir davranışsal eğilim olan 
içeriği paylaşma davranışına etkisi ölçülmek isten-
mekte ve bu ilişkide aracı olan markaya karşı tutum 
ve marka farkındalığını da pozitif yönde etkileyeceği 
düşünülmektedir. 

Marka Farkındalığı
Marka farkındalığı markanın tüketicinin aklında kal-
ma gücü şeklinde ifade edilebilir. Farkındalık mar-
kayı hatırlama, markanın ilk akla gelmesi (bellekten 

geri çağırma) ve akla tek gelen marka olma seviye-
lerinde şiddeti artarak gider (Brewer ve Zhao, 2010; 
Keller, 2009; Conradie, Lombard, Klopper, 2014).

Sosyal medya aracılığı ile toplumsal pazarlama un-
surlarını kullanan markaların tüketicide bir farkın-
dalık yaratacağı düşünülmektedir, bu anlamda tü-
keticinin zihninde bir yer edinmeye çalışan ve orada 
uzun süre kalmayı hedefleyen markalar için içerikleri 
kullanarak bunu yapmak iyi bir seçenektir (Hoeffler 
ve Keller, 2002; Heck ve Yidan, 2013). Buna göre;

H1: Toplumsal içeriğe karşı tutum ile marka farkın-
dalığı arasında pozitif yönlü ilişki vardır.

Markaya Karşı Tutum
Tutumlar, nesneler, insanlar, kavramlar ve olaylar hak-
kında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerin ifa-
desidir. Tutumlar, geçmişten gelen deneyimler, zaman, 
tecrübe, çevre, aile, vb. gibi etkenlerle şekillenirler (İs-
lamoğlu, 1987; Schiffman ve Kanuk, 2007). Tutumlar 
değişebilir ve bu da markalar için bir avantajdır, tu-
tumlar doğru yönlendirildiği takdirde markalar için 
bu olumlu bir geri dönüş demektir (Karabulut, 1998).
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İçerikler, markaya karşı tutumu etkileyen önemli 
bir etkendir. Bu bağlamda değer yaratan ve olumlu 
tutumlar oluşturabilen içerikler markaya karşı top-
lumun pozitif tutum göstermesinde etkili olacak-
tır. Toplumsal içerik ile tüketicide pozitif bir tutum 
yaratabilen markaların toplumun içerikteki mesajı 
benimsemesiyle bir davranışsal eğilim göstermesi 
beklenmektedir (Miles ve Covin, 2000; Hartmann ve 
ark. 2005; Hoeffler ve Keller, 2002; Goldsmith ve ark., 
2000; Miniard, Bhatla ve Rose, 1990; Mitchell ve Ol-
son, 1981).  Buna göre: 

H2: Toplumsal içeriğe karşı tutum ile markaya karşı 
tutum arasında pozitif yönlü ilişki vardır.

Toplumsal İçeriğin Konusu
Toplumsal içeriklerin hedef kitlenin ilgilendiği bir 
sosyal konuyla alakalı bir içeriğe sahip olmasının 
önemli olduğu çalışmalarda gösterilmiştir (Zdravko-
vic, 2010; Öztürk ve Savaş, 2014). Sung (2010)’ a göre 
bir soruna karşı pozitif tutum besleyen kişiler nega-
tif içeriklerden fazla etkilenmezler, buradan anlaşı-
lan tutumların ne kadar güçlü ve etkili olduklarıdır 
(Robertson ve Davidson, 2013). Bazı insanlar belirli 
bir toplumsal fikre veya soruna karşı diğerlerine göre 
daha duyarlı olabilir. Bu durumda tutumlar da top-
lumsal sorunun konusuna göre değişiklik gösterir. 
Buradan yola çıkarak toplumsal içeriğin konusu mo-
deratör değişken olarak modele eklenmiş olup, hangi 
toplumsal içerik konusunun içeriğe karşı tutum ile 
marka farkındalığı ve markaya karşı tutum arasındaki 
ilişkiyi ne şekilde etkilediği görülecektir. Buna göre:

H3: Toplumsal içeriğin konusu toplumsal içeriğe 
karşı tutum ile marka farkındalığı arasındaki 
ilişkiyi etkiler.

H4: Toplumsal içeriğin konusu toplumsal içeriğe 
karşı tutum ile markaya karşı tutum arasındaki 
ilişkiyi etkiler.

Online İçeriği Paylaşma Eğilimi
Internet ortamı sayesinde sosyal medyada dijital etki-
leşim denilen tüketici ile firma veya marka arasındaki 
karşılıklı katılımla oluşan ilişki giderek gelişmekte ve 
sosyal medyada tüketici faaliyetleri artmaktadır (He-
inonen, 2011; Stewart ve Pavlou, 2002). Online pay-
laşımlar, insanların birbirleriyle ilişkilerini güçlendi-
receği gibi bir konuya, fikre veya yaşam tarzına bir 
aidiyet oluşturmaktadır (Baumeister ve Leary, 1995). 
Sosyal içeriğe katılım da benzer bir şekilde içeriğin 

bir parçası olma, paylaşma, arkadaşlarını davet etme 
gibi aktivitelerle açıklanabilir. 

Gönüllü içerik paylaşımı içeriği yaratan, paylaşan ve 
paylaşanların çevresini içeren bir sosyal mübadele 
sürecidir (Blau, 1964; Zhan, Huaxia ve Whinston, 
2014). İçerikleri paylaşarak, kişiler paylaşılmış bir bil-
giyi tüketir ve içeriği yaratan ise geniş bir kitleye ula-
şır. Önceki çalışmalar göstermektedir ki tüketicinin 
içeriklere karşı olumlu tutumları onların bu içerikleri 
paylaşma eğilimlerini arttırır (Daugherty et al., 2008; 
Wasko ve Faraj 2005). Buna göre:

H5: Markaya karşı tutum ile içeriği paylaşma ara-
sında pozitif yönlü ilişki vardır.

H6: Marka farkındalığı ile içeriği paylaşma arasın-
da pozitif yönlü ilişki vardır.

Toplumsal Bilinç Düzeyi
Toplumsal bilinç veya toplumsal duyarlılık yaşadığı-
mız çevreyle veya olaylarla ilişki kurmak ve bu ko-
nuda sorumluluk almaktır (Uçar, 2007). Toplumsal 
farkındalık toplumsal konulara karşı bir bilinç geliş-
tirmektir (Bickford ve Reynolds, 2002; Dinev ve Hart, 
2004). İnsanların çevreyi nasıl etkiledikleri, toplum-
sal meseleleri nasıl değerlendirdikleri, firmaların etik 
anlayışına karşı tüketicinin bakış açısı toplumsal far-
kındalığın birer parçasıdır (Giroux, 1987; Hepburn, 
1985) Markalar da bu duyarlılığın bir parçası olmak 
ve topluma uyum sağlamak üzere toplumsal bilinci 
arttırmaya yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Önceki 
çalışmalar toplumsal farkındalık ile kişilerin tutum-
ları arasında bir ilişki olduğundan bahseder (Piaget, 
1975; Tsui, 2000; Perry, 1970). Buna göre:

H7: Toplumsal bilinç düzeyi markaya karşı tutum 
ile içeriği paylaşma eğilimi arasındaki ilişkiyi 
etkiler.

H8: Toplumsal bilinç düzeyi marka farkındalığı ile 
içeriği paylaşma eğilimi arasındaki ilişkiyi etki-
ler.

Metodoloji 
Veri Toplama ve Örneklem
Bu çalışmada araştırma metodu olarak deney taban-
lı anket uygulanacak olup katılımcılara önce çeşitli 
toplumsal konulardaki (kadına şiddet, çevre, hayvan 
hakları, insan hakları, çocuk istismarı vb.) markalar 
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tarafından yaratılmış toplumsal temalı içerikler (fo-
toğraf, kampanya, video vb.) gösterilecek olup ardın-
dan konuya ilişkin anket uygulanacaktır. Örneklemi, 
sosyal medya mecralarını aktif şekilde kullanan kişi-
ler oluşturacaktır. 

Veri Analizi
Veri analizinde öncelikle açıklayıcı analizler için SPSS 
yazılımı kullanılacak olup, doğrulayıcı analizler ve 
model testi için Amos yazılımı kullanılacaktır. Araş-
tırma modeli, Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilecek-
tir. Bu yöntemin, modeldeki ilişkilerin her bir değiş-
ken karşısındaki hassasiyetinin fark edilmesi, mode-
ratör değişkenlerin etkisinin net bir şekilde görülmesi 
ve de modeldeki ilişkilerin görsel olarak incelenmesi-
nin kolaylığı açısından kullanılması planlanmaktadır 
(Hair ve ark., 1998; Bowen, 2011).

Ölçekler
Modeldeki her bir değişken için ilgili literatürden 
güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş ölçekler kulla-
nılacaktır. Toplumsal içeriğe karşı tutum ve markaya 
karşı tutumu ölçmek için Mitchell ve Olsen (1981)’in 
ve Holbrook ve Batra (1987)’nın ölçekleri adapte edi-
lerek kullanılacaktır. Marka farkındalığı geri çağırma 
ve tanıma yolu ile ve katılımcılara “lütfen içerikte gör-
düğünüz markanın adını yazınız” ve “içerikte gördü-
ğünüz marka ismini hatırlıyor musunuz” soruları ile 
ölçülecektir (Chandon, 2003). Toplumsal farkındalığı 
ölçmek için, Dinev ve Hart (2004)’ ün çalışmaların-
da kullandığı sorular adapte edilerek kullanılacaktır. 
Davranışsal eğilim olarak içeriği paylaşma eğilimi ise, 
“içeriği paylaşma eğilimindeyim” veya “paylaşmayı 
planlıyorum” şeklindeki eş anlamlı ifadelerin 5’li Li-
kert derecelendirmesi şeklinde sorulmasıyla ölçüle-
cektir (Fishbein ve Ajzen, 1975).

Beklenen Katkı ve Sonuçlar 
Araştırmanın içerikle pazarlama kavramına ve top-
lumsal pazarlama literatürüne yeni bir model önerisi 
ile katkı sunması beklenmektedir. Araştırma mode-
lindeki değişkenler daha önce herhangi bir çalışmada 
bir araya getirilmemiş olup bu çalışmaya özeldir, bu 
anlamda çalışma özgünlüğünü korumaktadır.

Markalar sosyal mesajlar verirken nelere dikkat et-
meli, iyi bir içeriğin markalara ve topluma geri dönü-
şü nasıl olacaktır gibi sorulara cevap bulmak üzere ta-

sarlanan çalışmanın markaların toplumla etkileşimi-
ne bir ışık tutması beklenmektedir. Bunun yanı sıra 
sosyal medyada toplumsal içeriklerle mesaj vermenin 
tüketiciyi davranışsal eğilim noktasına ne derece yön-
lendirdiğinin de cevabı aranacaktır.

Çalışmadan beklenen sonuçlar, toplumsal pazarlama-
yı hayatına katan markalara karşı tüketici tutumunda 
pozitif gelişme ve farkındalık oluşumu ile markaların 
yarattığı toplumsal içeriklerin paylaşımı sonucu top-
lumda uzun vadede bir farkındalık yaratmasıdır.
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Siyasal Pazarlama

Giriş ve Amaç
İnsanların tutum ve davranışlarının objektif yön-
temler aracılığıyla anlaşılabilmesi ve ön görülebilir 
modeller geliştirilmesi pazarlama araştırmalarının 
öncelikli hedefleri arasındadır. Bu çalışmanın temel 
amacı, seçmenlerin tutumlarının kendilerinden bek-
lenen eğilimleri çerçevesinde beyandan ziyade daha 
objektif bir yöntem kullanılarak saptanabilmesi ve 
mümkünse ayrıştırılabilmesidir. Bu amaçla hareke 
edilen mevcut çalışmada kullanılan yöntem, hem 
kullanım kolaylığı hem de akademik literatürdeki gü-
venilirliği nedeniyle işlevsel yakın kızıl ötesi spektro-
metre (fNIR) olarak tercih edilmiştir (Bunce ve ark., 
2006). Bu çerçevede Türkiye’den seçilen iki partinin 
toplam 20 seçmeni gönüllülük esasına dayanılarak 
çalışmaya davet edilmiştir. Gönüllü katılımcılara, ça-
lışma boyunca 2 partinin liderlerinin çeşitli sıfatlarla 
eşleşmelerini görecekleri belirtilmiştir, kendilerinden 
bu sıfatları 3’lü ölçekte değerlendirmeleri istenmiştir. 
Kontrast etkisi yakalanması amacıyla karşıt durum-
da pozisyona sahip 2 partinin seçmenleri değerlen-
dirmeye alınmıştır. Çalışma sonunda katılımcıların 
tutumlarının beyanlarına dayandırılmadan sadece 
nörofizyolojik verilerinden yola çıkarak ayrışma sağ-
layacak bir değerlendirme geliştirilmesi amaçlanmış-
tır. Bunun yanında, katılımcıların beyanları da ayrıca 
değerlendirmeye alınmıştır. 

Literatür Analizi
Son yıllarda, pazarlama araştırmaları kapsamında tü-
ketici tutum ve davranışlarının geleneksel metotlara 
ek olarak beyin görüntüleme yöntemleriyle anlaşıl-
masına yönelik çalışmalar artmaktadır. Bu bağlamda, 
seçmen tutum ve davranışlarının anlaşılması da bir-
çok açıdan tüketici davranışı araştırmalarıyla benzer-
lik göstermektedir (Westen, 2010). Bu benzerliklerin 
başında marka etkisi gelmektedir ve literatürdeki ça-
lışmalar siyasi markaların ilgili sıfatlar üzerinden ko-
numlandırılmasının tüketici hafızasında ayırt edici 
bir etkiye sahip olabildiğini göstermektedir (French 
& Smith, 2010). Bir başka ifadeyle, daha güçlü bir 
marka insanların algıları ve hafızaları üzerinde daha 
çok olumlu ilişkilendirmeye sahip olmaktadır (Keller, 
1993). Konuyla ilgili beyin görüntüleme literatürü ta-
randığında semantik ilişkilerin uyumlu olmadığı du-
rumlarda beynin ön sol bölgesinde, uyumlu olduğu 
duruma kıyasla daha fazla etkinlik saptanmaktadır 
(Hagoort ve ark., 2004). Bunun yanında, Westen ve 
ark. (2004)’ın yaptığı fonksiyonel manyetik rezonans 
görüntüleme (fMRG) çalışması ile ABD’de yapılan 
2004 başkanlık seçimleri öncesinde seçmenlerin 
tutumlarının saptanabilmesine yönelik istatistiksel 
olarak anlamlı bir dizi sonuç elde edilmiştir. Seçmen-
lerin bilişsel ve duygusal süreçleri arasında izledik-
leri başkan adayına göre bir fark görülmüştür. Bahsi 
geçen bu deneysel çalışmalar uzamsal çözünürlüğü 
yüksek olan işlevsel manyetik görüntüleme tekniği ile 
yapılmıştır. Bunun yanında literatürde benzer etkinin 
görüldüğü farklı yöntemlerle yapılan başka çalışma-
lar da mevcuttur. Literatürde sunulan ampirik bul-
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gulardan yola çıkarak marka bağlamındaki eğilim ve 
tutumların beynin sol-orta ön bölgesindeki aktifleş-
meden yola çıkarak saptanması mümkün görülmek-
tedir. Bu bağlamda, daha öncelikli araştırma sorusu 
iki farklı tutuma sahip grubun beklenen eğilimlere 
sahip olup olmayacağının saptanmasıdır. Bu çerçeve-
de, literatürdeki kullanılan diğer yöntemlere kıyasla 
kullanımı daha pratik ve daha az maliyetli bir görün-
tüleme sisteminin kullanılması uygun bulunmuştur.   

Tasarım ve Yöntem 
Literatürdeki çalışmalardan yola çıkılarak 5 olumlu 4 
olumsuz sıfat seçilmiştir. Bu sıfatlar A ve B Partisi-
nin Genel Başkanlarının resimlerinin altında 6 saniye 
kadar sunulmuştur. Yani katılımcı ekranda A veya B 
Partisinin Genel Başkanını onun altında olumlu veya 
olumsuz sıfatlardan birini görmektedir. Her katılımcı 
bütün eşleşmeleri (iki lider için toplam 18 adet eşleş-
me bulunmaktadır) karmaşık sırayla görmektedir. 
Katılımcılardan bu esnada eşleşmeyi üçlü skalada 
(katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum) değerlendir-
meleri istenmiştir. Her iki sunu arasında 8 saniye ka-
dar odaklanma ekranı gösterilmiştir. Bu esnada, katı-
lımcılardan optik nörogörüntüleme yöntemi (fNIR) 
kullanılarak ön beyin bölgesindeki aktivasyonları 
saniyede 2 veri alınacak şekilde takip edilmiştir. Bu 
yöntem ile alın bölgesinden 16 kanal üzerinden bey-
nin ön bölgesindeki oksijenleşme seviyesi ölçülmüş-
tür. Her 6 saniyelik eşleşme bloğunda 12 veri noktası 
elde edilmiştir. Referans (baseline) olarak 8 saniyelik 
dinlenme bloğunun son 4 saniyesi (8 veri noktası) 
kullanılmıştır. Elde edilen veriler öncelikle filtreden 
geçirilerek harekete bağlı gürültüler temizlenmiştir. 
Sonrasında her eşleşme bloğu öncesindeki dinlen-
me ekranının ortalama aktivitesinden çıkartılmıştır. 
Böylelikle uyaranın yarattığı etki daha net bir şekilde 
görülebilmektedir. Sonrasında her eşleşme bloğunun 
ortalaması alınmıştır. Dolayısıyla her eşleşme bloğu 
diğer bloklarla karşılaştırılabilecek sayısal bir değere 
dönüştürülmüştür. Bu uygulamalı çalışmanın temel 
hipotezi insanların uygun bulmadıkları eşleşmelere 
uygun buldukları eşleşmelere kıyasla daha fazla sol-
orta ön frontal korteks aktivasyonu gösterecekleri 
şeklinde kurgulanmıştır. Bu farkın oksijenleşme se-
viyesindeki artıştan tespit edilebilecek bu değişimin 
sol taraftaki fNIR kanalları üzerinden saptanabilme-
si hedeflenmiştir. Çalışma çerçevesinde oluşturulan 

beklentinin pazarlama araştırmaları açısından önemi 
insanların tercih ettikleri ve etmedikleri kişiler veya 
nesneler arasındaki ayrımın daha net ve objektif me-
totlarla tespit edilmesinin sağlanmasıdır.  

Bulgular ve Tartışma 
Katılımcılardan alınan veriler seçmeni olduğunu 
beyan ettikleri partiye göre ak-kara ekseninde de-
ğerlendirilmiştir. Seçmenlerin oy verdiklerini beyan 
ettikleri partinin genel başkanının resminin pozi-
tif sıfatlar ile gösterildiği aralıklar rakip parti genel 
başkanının negatif sıfatlar ile gösterildiği sıfatlar ile 
olumlu tutum beklendiğinden aynı kategoride de-
ğerlendirilmiştir. Bunun tersi durumla birlikte de-
ğerlendirilmiştir. Sonuçlar tek yönlü ANOVA me-
todu ile analiz edildiğinde  üç kanalda (V5-V6-V7) 
istatistiksel olarak anlamlı derecede oksijenleşme 
farkı saptanmıştır (sırasıyla V5 için F(1,336)=4,655, 
p<.032; V6 için F(1,340)=5,014, p<.026; V7 için 
F(1,320)=3.952, p<.048). Bir kanalda (V5) marjinal 
seviyede etkinlik farkı saptanmıştır (F(1,321)=3,106; 
p<.079). Bu farklar beklenildiği gibi katılmama du-
rumlarında katılma durumlarına göre daha fazladır. 
Bu kanalların ortak özelliği alnın orta hizasından sol 
tarafa doğru yerleşmiş olmalarıdır. Bu sol ve orta ön 
frontal korteks arasındaki bu bölge test esnasında 
gerçekleşen bir değerlendirme sürecine işaret ediyor 
olabilir. Bunun yanında, olumlu ve olumsuz sıfatların 
yaratmış olduğu etkinlikler karşılaştırıldığında yine 3 
kanalda (V1-V2-V15) istatistiksel olarak anlamlı de-
recede oksijenleşme farkı görülmektedir (Sırasıyla V1 
için F(1,286)=4,636, p<.032; V2 için F(1,340)=4,416, 
p<.036 ve V15 için F(1,160)=5,464, p<.021). Bir ka-
nalda ise (V5) marjinal derecede fark görülmüştür. 
Bu kanalların ortalama değerleri karşılaştırıldığında 
negatif sıfatlar için pozitif sıfatlara göre daha fazla et-
kinlik görülmektedir (F(1,336)=3,137, p<.077). İlk iki 
kanal (V1-V2) Broca bölgesiyle olan saptanmış ilişki-
lerinden ötürü (Hagoort ve ark., 2004) dilsel süreçler-
le ilişkilendirilen kanallar oldukları için bu bulgular 
kendi içinde tutarlıdır. Bunun yanında katılımcıların 
verdikleri davranışsal yanıtlar da ayrıca incelenmiştir. 
Genel olarak beklenen eksende yanıt verdikleri gö-
rülmüştür. Ek olarak %30.5’inde kendilerine belirti-
len tuşların dışında tuşları kullandıkları saptanmıştır. 
Bu da bazı eşleşmeler konusunda kişisel görüşlerini 
yansıtmak istemediklerine işaret ediyor olabilir. 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmada seçmenlerin oy verdiklerini beyan et-
tikleri partinin lideri ile pozisyon olarak zıt kutupta 
bulunan partinin liderini hakkında algı konumlandı-
rılması yapılması hedeflenmiştir (Aaker, 1997). Ça-
lışma sonuçlarına göre olumlu ve olumsuz sıfatlarla 
eşleştirildiğindeki nörofizyolojik farklılıklar bazı ka-
nallar için ayrıştırıcı düzeydedir. Veri analizi kontrast 
etkisine dayanıldığından 2 parti liderinin seçilmesi 
yeterli görülmüştür. Elde edilen bulgular kişisel veya 
grup bazındaki tutum ve davranışların optik nöro-
görüntüleme yöntemiyle saptanması konusunda bir 
zemin sağlamaktadır. Bu da sadece politik çerçeve-
de kalmayarak pazarlama araştırmaları için yöntem 
geliştirilebilmesi konusunda umut vericidir. Bundan 

sonraki çalışmalar için nötr bir grubun da katılması 
planlanmaktadır. Fakat bu noktadaki zorluk iki grup 
için de homojen şekilde nötr etki yaratacak bir parti 
liderinin bulunabilmesidir. Marka-sıfat ve ürün-sıfat 
ilişkilendirmesi açısından da bu ve benzeri yöntemle-
rin kullanılarak tüketici tutum ve davranışlarının ob-
jektif metotlarla saptanabilmesini mümkün kılacak 
modeller geliştirilmesi orta vadeli çalışmalar arasın-
da yer almaktadır. Araştırmaya katılan gönüllü denek 
sayısı, bulguların genellenebilmesi için yeterli de-
ğildir. Gelecekteki araştırmalarda örneklem büyük-
lüğü artırılarak bu araştırmada elde edilen bulgular 
yeniden test edilebilir ve deneyden sonra yapılacak 
derinlemesine mülakat ile sonuçlar farklı açıdan da 
değerlendirilebilir. 
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Giriş ve Amaç
Dağıtım kanalları yönetimi alanında kanal üyesi sa-
dakatinin nasıl oluştuğu ve hangi değişkenlerden et-
kilendiği önemli bir sorundur. Bu alanda yürütülen 
çalışmalarda bağlılık, memnuniyet, ilişki kalitesi vb. 
unsurlar araştırmalara konu edilmiştir. Ancak kanal 
üyeleri arasındaki ilişkiyi etkileyebilecek önemli bir 
faktör de tarafların benzerlik algısıdır. Nichholson, 
Compeau ve Sethi (2001) benzerliğin, tarafların dav-
ranış sebeplerinin daha kolay anlaşılmasına, ilişkisel 
belirsizliğinin azaltılmasına ve ilişkiye yönelik daha 
pozitif bir bağ yaratılmasına yol açabileceğine işaret 
etmektedir. Çalışma ilk olarak, dağıtım kanallarında 
ana firma bayi ekseninde bayi sadakati ve performan-
sı üzerine ilişki kalitesi, özgün yatırımlar, benzerlik 
algısı ve örgütsel yeteneklerin etkilerini analiz eden 
modeli tasarlamayı ve ampirik olarak değerlendirme-
yi amaçlamaktadır. İlişki kalitesi ve özgün yatırımlar 
ile bayi sadakati ve performansı arasındaki ilişkiler 
yazında görece daha çok incelenmiş olmasına rağ-
men bayi firmanın ana firmaya yönelik algıladığı 
benzerliğin rolünün ne olduğu daha az ele alınmış-
tır. Çalışma benzerliğin sadakat üzerine doğrudan ve 
dolaylı etkilerini analiz ederek bu boşluğu doldurma-
yı hedeflemektedir. Çalışma farklı düzeylerde sahip 
olunan örgütsel yeteneklerin sadakat oluşumuna ve 
araştırma değişkenlerine etkisini de açığa çıkarmayı 
amaçlamaktadır. Şekil 1 bu amaca ilişkin görsel su-
numu ifade etmenin yanı sıra örgütsel yeteneklerin 
sadece pazarlama ve operasyonel yetenekler kısıtı 
çerçevesinde ele alındığına da işaret etmektedir.

Literatür Analizi
Araştırma değişkenlerinin daha iyi anlaşılabilmesi 
adına kısa bir kavramsal analiz verilmesinde yarar 
vardır. Sadakat, kanal ilişkisindeki tarafları, fırsatçı 
eylemlerin kısa dönemli kazançlarından daha çok 
uzun dönemli çıkarlarını maksimize eden işbirlikçi 
eylemlere yöneltmektedir (Augustin ve Singh, 2005). 
Dolayısıyla sadakat bir yandan mevcut iş ilişkisini 
koruma altına alırken öte yandan taraftarlık düzeyini 
arttırarak geleceğe yönelik iş ilişkilerini genişletmeyi 
de sağlamaktadır (Rauyruen ve Miller, 2007). İlişki 
kalitesi kavramı genellikle dağıtım kanallarında ka-
nal üyeleri arasındaki ilişkinin gücü ve dayanışma-
nın bir göstergesi olarak görülmektedir (Alejandro 
vd., 2011). Pazarlama yazını ilişki kalitesi belirleyi-
cileri olarak güven, memnuniyet, bağlılık, iletişim, 
işbirliği ve adaptasyon değişkenlerinin kullanıldığını 
(Svaraks vd., 2011) ve ilk üç değişkenin sadakati hem 
doğrudan hem de dolaylı etkilediğini göstermektedir 
(örn. Alejandro vd., 2011; Cater ve Cater, 2010; Da-
vis-Sramek vd., 2009; Lam vd. 2004; Lopez Sanchez 
vd. 2011). Özgün yatırımlar, mevcut iş ilişkisini des-
teklemek için gerekli olan, bu ilişkiye özel, fiziksel ve 
beşeri kaynaklardır; mevcut iş ilişkisi sona erdiğinde, 
bu yatırımlar, başka alanlarda ve başka ortaklarca 
kullanılması mümkün olmayacaktır (Heide ve John, 
1988). Başka iş ilişkilerine transfer edilemeyen özgün 
yatırımlar tarafların bir yandan yeni bir mübadele 
ilişkisini araması ve hayata geçirmesini kısıtlarken 
öte yandan mevcut iş ilişkisine olan bağlılığı artırarak 
daha sadık bir ortak olmalarına neden olmaktadır. 
Benzerlik, “sosyal kimlik teorisi” ve “örgütsel özdeş-
leşme” teorisine bağlı olarak müşteri işletme özdeş-
leşmesini sağlayan önemli bir faktör olup böylesi bir 
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özdeşleşme sayesinde işletmeye sadakat, işletme ile 
ilgili olumsuz bilgilere direnç, işletmeyi sahiplenme 
gibi değişkenler üzerinde olumlu etki yaratması bek-
lenmelidir (Devrani, 2008). Örgütsel yetenekler ise 
kolaylıkla alınıp satılamayan, taklit edilemeyen ve ör-
gütsel rutin ve uygulamaların içine gömülü kavram-
lardır (Theodosiou et al., 2012). Örgütsel yetenekle-
rin bu özellikleri de onu rekabetçi avantaj kaynağı 
haline getirmektedir. 

Tasarım ve Yöntem
Çalışma amaçlarına ulaşılabilmesi için uygulama-
lı bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Böylesi bir 
araştırma için süreli bir araştırma yerine kesitsel bir 
analizin uygun olunacağı düşünülmektedir. Çalışma-
nın yanıt aradığı temel araştırma soruları:

1. İlişki kalitesi ve benzerlik algısı firmalar arasın-
daki sadakat ilişkisini nasıl etkilemektedir? Bu 
değişkenlerin ilişki üzerindeki görece etkileri 
nedir? 

2. Firmalar arası performans farklılıklarını açıkla-
mada ilişki kalitesi değişkenleri, benzerlik algısı 
ve sadakat değişkenleri nasıl bir rol üstlenmek-
tedir?

3. Örgütsel yetenekler hem sadakat ilişkisini hem 
de firma performansını nasıl etkilemektedir? 
Örgütsel yeteneğin farklı düzeylerinde yer alan 
firmalar için araştırma değişkenleri arası ilişkiler 
görece nasıl bir farklılık göstermektedir (bknz. 
Şekil 1)?

Şekil 2’de yer alan kavramsal model de araştırma 
değişkenleri arasında kurulan ilişkiler ve hipotezler 
gösterilmektedir. Kavramsal modelde ana dağıtıcı fir-
manın menşei, uzun dönemli ilişki yönelimi ve sektör 
tecrübesi kontrol değişkeni olarak yer almaktadır.

Çalışmanın ana kütlesi olarak Türkiye’ de faaliyet gös-
teren akaryakıt istasyonları seçilmiştir. Enerji Piyasa-
sı Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve yayınlarından 
elde edilen verilere göre ülkemizde lisanslı toplam 56 
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adet firma akaryakıt ana dağıtıcısı olarak faaliyet gös-
termekte ve bu ana dağıtıcılara bağlı 12.886 adet bayi 
istasyonlu-istasyonsuz olarak çalışmaktadır. Bayilere 
ait adres bilgilerinin tam listesine erişilmiştir. Akar-
yakıt istasyonları evreni bağlı oldukları ana dağıtıcı 
özelliği itibarıyla farklı zümreleri içermektedir. Dola-
yısıyla çalışmada zümrelerin örneklemde temsilinin 
sağlanması amacıyla zümrelere dayalı örnekleme ya-

pılması hedeflenmektedir. Ayrıca her zümreden seçi-
minde basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilmesi 
ve verinin posta yoluyla anket yöntemi kullanılarak 
toplanması planlanmaktadır. Araştırma değişkenleri-
nin ölçümlenmesinde Tablo 1’ de yer alan ölçeklerden 
yararlanılması düşünülmektedir. Veri analizinde han-
gi niceliksel yöntemin uygulanacağına verilerin ölçüm 
yapısına ve taşıdığı özelliklere göre karar verilecektir.
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler

Değişkenler Ölçekler 

İlişki Kalitesi Güven 

Bağlılık 

Memnuniyet 

Doney ve Canon (1997) 

Kim (2001) 

Geykens ve Steenkamp (2000) 

Özgün Yatırımlar Dağıtıcı Özgün Yatırımları 

Bayi Özgün Yatırımları 

 

Benzerlik  Bianci ve Saleh (2010); Lee vd. (2007); 
Coote vd (2003) 

Örgütsel Yetenekler Pazarlama Yeteneği 

Operasyonel Yetenek 

Vorhies ve Morgan (2005) 

Liu vd. (2010) 

Sadakat  Zeithaml vd. 1996 

Performans Finansal Performans 

Pazarlama Performansı 

Seggie vd. (2006) 

Seggie vd. (2006) 

Kontrol 
Değişkenleri 

Ana Dağıtıcının Menşei 

Uzun Dönemli İlişki Yönelimi 

Sektör Tecrübesi 

İkincil Veri 

Wang (2015) 

Kuruluş Yılı 
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Bulgular ve Tartışma
Halen devam etmekle olan bu çalışmada, bayi sadaka-
ti ile araştırma değişkenleri arasında pozitif bir ilişki 
beklenilmektedir. Çalışmanın ikinci amacı olan farklı 
örgütsel yetenek seviyelerinde sadakat üzerine etki-
li değişkenlerin özellikle her iki yeteneğin düşük ve 
yüksek olarak algılandığı simetrik durumlarda ben-
zerliğin rolünün belirginleşeceği sonucuna ulaşılaca-
ğı varsayılmaktadır. Ayrıca bu amacın gerçekleşmesi 
sadece benzerliğin etkisini belirginleştirmeyecek aynı 
zamanda örgütsel yeteneklerin sadakat ilişkisindeki 
rolünü de açığa kavuşturacaktır. Böylelikle hem ana 
firmanın kendi yeteneklerini hem de bayilerinin ye-
teneklerini neden iyileştirmeleri gerektiği hususunda 
önemli bir argüman da elde edilmiş olacaktır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışma kanal üyeleri arasında ilişki kalitesi, öz-
gün yatırımlar, benzerlik algısı ve örgütsel yetenekle-
rin bayi sadakatini nasıl etkilediğine ilişkin bir resmi 
ortaya koyarak yazına katkı sağlamayı amaçlamak-

tadır. Sadakat kavramı özellikle müşteri, mağaza ya 
da marka odaklı olarak yani B2C pazarlarda yoğun 
bir şekilde incelenmiştir (Lam vd., 2004). Ancak ba-
şarı için kritik faktörlerden biri de aracı kurumlarla 
ilişkilerimiz olduğu gerçeğinden hareketle ele alınan 
araştırma değişkenleri ile bayi sadakatinin tek bir çatı 
altında ampirik olarak analiz edilmesiyle teoriye kat-
kı verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca benzerlik algısı 
değişkenine dayalı daha önce yapılan çalışmalarda bu 
değişken genelde ara ve/veya ılımlaştırıcı değişken 
olarak incelenmiş ve dolaylı etkileri üzerinde durul-
muştur. Bu çalışmalar da ağırlıklı olarak Avrupa ve 
Kuzey Amerika odaklı örneklemleri içermektedir. 
Çalışma farklı bir kültüre ait iş çevresinde bu değiş-
keni analiz ederek kanal yazınına ve kanal yönetimi 
uygulayıcılarına katkılar sunmayı hedeflemektedir.
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Giriş
İndirim marketleri, tüketiciye düşük fiyatta ve sınırlı 
çeşitlilikte gıda ürünü ve genel ürün çeşidi sunan ve 
alışverişlerini çabuk ve verimli bir şekilde yapmaları 
için tüketicilere kolaylık sağlayan marketlerdir. İn-
dirim marketleri, maliyet liderliği için çabalamaları 
sebebiyle mağaza dizaynı ve ambiyansı ile ilgili yatı-
rımlarını minimize etmekte ve çok az temel müşteri 
hizmeti sunmaktadırlar (Schmitz, 2009). Türkiye’de 
indirim marketlerinin sayısındaki hızlı artış, pera-
kende formatları arasında yaşanan fiyat rekabetin yo-
ğunlaşmasına yol açmıştır. Artan rekabet nedeni ile 
işletmeler daha fazla tüketiciyi mağazalarına bağla-
ma, mevcut müşterilerin alışveriş sıklığını ve mikta-
rını artırma yarışı içine girmişlerdir (Erciş, vd., 2008).

Bu çalışmada, tüketicilerin indirim marketi tercihini 
etkileyen değişkenlerin önem ağırlıkları ve indirim 
market tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Li-
teratürde, indirim marketi tercihini etkileyen değiş-
kenlerin önem ağırlıklarını tespit etmeye yönelik az 
sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu anlamda 
çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmek-
tedir. Ayrıca, çalışma sonucunda elde edilen bulgu-
lar indirim marketi yöneticilerine ve karar alıcılara, 
yüksek değer stratejilerini belirleme konusunda yol 
gösterebilecek niteliktedir.

Literatür Taraması
Günümüzde, gıda perakendecileri arasındaki yoğun 
fiyat rekabetine (Zielke 2010) karşı koyabilmek için 
marketlerin tüketicileri kendi mağazalarından alışve-
riş yapmalarını sağlamaya yönelik uyguladıkları ürün 
ve hizmet kalite düzeylerini artırma, çeşitli promos-
yonlar uygulama, mağaza atmosferini iyileştirme ve 
satış sonrası hizmetleri geliştirme gibi yüksek değer 
stratejileri önemli hale gelmiştir (Erciş, vd., 2008). 

Eroğlu (2013), tüketicilerin hipermarket mağaza se-
çim kararlarında önemli olan değişkenlerin ağırlık-
larını AHP yönteminden yararlanarak tespit etmiştir. 
Araştırmacı çalışmasının sonucunda mağaza seçim 
kararında etkili olan değişkenlerin önem ağırlıklarını 
sırası ile ürün kalitesi (0.23), fiyat uygunluğu (0.19), 
ürün çeşitliliği (0.16), hizmet düzeyi (0.11), mağaza-
nın kuruluş yerinin uygunluğu (0.10), mağaza atmos-
feri (0.08), marka imajı (0.08) ve son olarak çalışan 
personel (0.06) olarak belirtmiştir. 

Teller ve Gittenberger (2011) tüketicilerin süper-
market tercihlerini etkileyen değişkenleri; mağazaya 
ulaşılabilirlik, mağaza içinde rahat hareket edebilme, 
raf yönetimi, fiyat-algılanan değer uyumu ve ürün 
çeşitliliği değişkenleri olarak belirtmiştir. Bir başka 
araştırmada Mortimer ve Clarke (2011), yüksek ürün 
kalitesi ve ürünlerin tazeliğinin tüketici tercihlerini 
etkilemede önemli olduğunu tespit etmişlerdir.

Diğer bir araştırmada Ruiz vd. (2010) müşteri hiz-
metleri faktörünün süpermarket müşterilerinin ter-
cihlerini önemli oranda pozitif yönde etkilediğini 
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tespit etmişlerdir. Bir başka araştırmada Beynon vd. 
(2010)  süpermarket tüketicilerinin alışveriş kolaylı-
ğına ve geliştirilmiş müşteri hizmetlerine önem ver-
diklerini tespit etmişlerdir. Theodoridis ve Chatzipa-
nagiotou (2008) süpermarketlerin market imajları ve 
tüketici tercih nedenlerini inceledikleri araştırmada, 
çalışan personel, mağaza atmosferi, ürünler, fiyatlan-
dırma, ürünlerin sunumu ve mağaza uygunluğu de-
ğişkenlerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Çakır vd. (2013), tüketicilerin süpermarket tercihi-
ni etkileyen değişkenleri; diğer mağazalara yakınlık, 
uygun ödeme seçenekleri, genel olarak fiyatların 
düşük olması, ünlü markaların mevcut olması, ara-
nan ürünlerin kolay bulunması, personelin müşteri 
şikayetlerine önem vermesi ve marketin ismi olarak 
belirtmişlerdir. Noyan ve Simsek (2011) tüketicilerin 
süpermarket tercihinde, mağaza imajı faktörlerinin 
pozitif etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Avcılar 
ve Varinli (2013) hipermarketlere yönelik mağaza ki-
şiliği değişkenlerini; saygın, seçkin, güvenilir, çekici 
ve eğlenceli mağaza olarak belirtmişlerdir.

Yapılan literatür incelemesi sonucunda, tüketicilerin 
indirim marketi tercihini etkilemesi muhtemel değiş-
kenler: ekonomiklik (mağazanın fiyat düzeyinin uy-
gunluğu), ürün kalitesi, hizmet kalitesi, özel gün fiyat 
indirimleri, satış promosyonları, temizlik ve ferahlık, 
marka çeşitliliği, ödeme kolaylıkları, çalışan persone-
lin ilgisi, ürün çeşitliliği, mağazanın fiziksel yakınlığı, 
mağazanın fiziksel şartları, mağaza markası, mağaza-
nın kuruluş yeri, mağazanın reklamları ve mağazanın 
kişiliği olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmanın Tasarımı ve Yöntemi
Bu araştırma, indirim marketlerinden alışveriş ya-
pan tüketicilerin tercihlerini etkileyen değişkenlerin 
önem ağırlıklarını ve genel olarak indirim market ter-
cihlerini belirlemeye yönelik, uygulamalı ve tanımla-
yıcı bir çalışmadır. Araştırmanın amacı doğrultusun-
da, literatürde yer alan değişkenlerden yararlanılarak 
geliştirilen modelde, amacı etkileyen değişkenlerden 
ve değişkenlerin etkilediği karar alternatiflerinden 
hiyerarşik bir yapı oluşturulmuştur. Geliştirilen kav-
ramsal araştırma modeli Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli

Araştırmanın ana kütlesi, Osmaniye ilinde yaşayan 
şehir sakinlerinden oluşmaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
Veri Tabanından Osmaniye’nin nüfusunun 218.531 

olduğu saptanmış ve böylece araştırmanın ana kütle 
büyüklüğü belirlenmiştir. Ana kütlenin, tamamına 
ulaşılamayacak kadar büyük olması sebebiyle tesa-
düfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda ör-
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nekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler 01.10.2014-
31.12.2014 tarihleri arasında haftanın farklı günleri 
ve günün farklı saatlerinde üç farklı indirim marke-
tinden alışveriş yapan (her bir mağazadan 100 gözlem 
olacak şekilde) toplam 300 tüketiciye ulaşılarak, yüz 
yüze anket yönteminden yararlanılarak toplanmıştır.

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket yön-
teminden yararlanılmıştır. Anket, iki bölümden oluş-
maktadır. Birinci bölüm, tüketicilerin indirim mar-
keti tercihini ölçmeye yönelik 16 değişkenin ve her 
bir değişken için 3 karar alternatifinin birbiriyle kar-
şılaştırabilmesini sağlayan sorulardan oluşmaktadır. 
Katılımcıdan her bir değişkeni ve alternatifi diğeri ile 
ikili tarzda karşılaştırması istenmiştir. Bu ağırlıklar, 
her bir değişken ve alternatif için katılımcının algı-
ladığı önemi temsil etmektedir. Yani, her bir çift de-
ğişken veya alternatif için katılımcıya bir değişkenin 
diğerine göre ne kadar önemli olduğu sorulmuştur. 

Araştırmada, tüketicilerin indirim marketi tercihleri-
ni tespit etmek için Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) 
yönteminden yararlanılmıştır. AHP, karar vericinin 
çok sayıda nitel ve nicel faktörü sistematik bir şekil 
çerçevesinde bir arada değerlendirmesine olanak 
sağlayan bir yöntemdir (Saaty, 1987). AHP yöntemi, 
kriterleri veya karar alternatiflerini ikili tarzda birbi-
riyle karşılaştırır. İkili karşılaştırmaları yapabilmek 
için Saaty tarafından geliştirilen özel ölçek kullanıl-
maktadır. Bu ölçek, tercihleri her bir karar alternatifi 
için önem ağırlıklarına dönüştürür. Hesaplamaların 
sonunda karar alternatifleri kıyaslanır ve önem düze-
yine göre sıralanır. Böylece sonuç karar vericinin se-
çim yapmasına yardım eder (Forman ve Gass, 2001). 
Karar vericinin kriter veya alternatif seçimi hakkın-
daki yargılarını ölçmek için Tablo 1’de belirtilen ölçek 
kullanılmıştır.

Tablo 1. AHP Ölçek Tablosu

Kaynak: (Saaty, T. L., 1986).

Değerler  Tanım  Açıklama 

1  Eşit derecede önemlilik  İki kriter hedeflenen olaya eşit düzeyde katkı sağlar 

3 
Bir kriterin diğerine göre 
orta düzeyde önemliliği 

Hedeflenen olaya ilişkin tecrübe ve yargısal değerler açısından çok az 
fark eden bir durumda tercih edilir. 

5  Güçlü derecede önemlilik 
Hedeflenen olaya ilişkin tecrübe ve yargısal değerler açısından 
kuvvetli bir oranda fark eden bir durumda tercih edilir. 

7 
Çok güçlü derecede 
önemlilik 

Hedeflenen olaya ilişkin tecrübe ve yargısal değerler açısından güçlü 
ve baskın bir oranda fark eden bir durumda tercih edilir. 

9  Aşırı derecede önemlilik 
Hedeflenen olaya ilişkin tecrübe ve yargısal değerler açısından 
kesinliğe yakın çok güçlü bir güvenirliğe sahip bir durumda tercih 
edilir. 

2‐4‐6‐8 
İki komşu kriter arasındaki 
ara değerler 

Hedeflenen olaya ilişkin tecrübe ve yargısal değerler açısından 
uzlaşma gereken durumlarda ara değerler olarak tercih edilir 

 

Bulgular ve Tartışma
Ankete katılan tüketicilerden elde edilen karşılaştır-
ma verilerine dayalı olarak Expert Choice 11 paket 
programı aracılığıyla, kriterlerin göreli ağırlıkları elde 
edilmiştir. Tüketicilerin indirim marketi tercihini et-
kileyen kriterlere ait önem ağırlıkları ve kriterlerin 
önem sıralaması Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2’de görüldüğü gibi tüketicilerin indirim mar-
keti tercihini etkileyen en önemli kriterin ürün ka-
litesi (0,094) olduğu ortaya çıkmıştır. Ürün kalitesi 

kriterini sırasıyla hizmet kalitesi (0,085), temizlik ve 
ferahlık (0,084), marka çeşitliliği (0,073), özel gün 
fiyat indirimleri (0,064), ödeme kolaylıkları (0,064), 
çalışan personelin ilgisi (0,061), ekonomiklik (0,060), 
ürün çeşitliliği (0,057), mağazanın fiziksel yakınlığı 
(0,057), mağazanın fiziksel şartları (0,057), satış pro-
mosyonları (0,055), mağaza markası (0,055), mağa-
zanın kişiliği (0,049), mağazanın kuruluş yeri (0,046) 
ve son olarak mağazanın reklamları (0,039) kriterleri 
takip etmiştir.  
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Tablo 2. İndirim Marketi Tercihini Etkileyen Kriterlerin Önem Ağırlıkları ve Tercih Sıralaması

KRİTERLER ve AĞIRLIKLARI 

ALTERNATİFLER ve AĞIRLIKLARI 

BİM  (%35,6) ŞOK (% 34)  A101 (% 30,4) 

Ürün Kalitesi (G: .094) 0,037 0,032 0,025 

Hizmet Kalitesi (G: .085) 0,032 0,029 0,024 

Temizlik ve Ferahlık (G: .084) 0,032 0,029 0,023 

Marka Çeşitliliği (G: .073) 0,026 0,025 0,023 

Özel Gün Fiyat İndirimleri (G: .064) 0,021 0,024 0,019 

Ödeme Kolaylıkları (G: .064) 0,023 0,022 0,020 

Çalışan Personelin İlgisi (G: .061) 0,023 0,019 0,019 

Ekonomiklik (G: .060) 0,023 0,022 0,015 

Ürün çeşitliliği (G: .057) 0,022 0,017 0,017 

Mağazanın Fiziksel Yakınlığı (G: .057) 0,023 0,018 0,015 

Mağazanın Fiziksel Şartları (G: .057) 0,022 0,021 0,015 

Satış Promosyonları (G: .055) 0,019 0,019 0,017 

Mağaza Markası (G: .055) 0,023 0,018 0,014 

Mağazanın Kişiliği (G: .049) 0,018 0,018 0,014 

Mağazanın Kuruluş Yeri (G: .046) 0,017 0,014 0,015 

Mağazanın Reklamları (G: .039) 0,013 0,016 0,010 

 

Şekil 2. AHP Duyarlılık Analiz Sonuçları 

Şekil 2.1.  Performans Duyarlılık  Şekil 2.2.  Dinamik Duyarlılık 



363

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Çok kriterli karar verme problemlerinde, her bir kri-
terin sonucu nasıl etkilediğini tek tek görebilmek için 
probleme duyarlılık analizleri uygulanmıştır. Duyar-
lılık analiz sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2.1’de yer alan performans duyarlılık analizinde 
indirim marketlerinin sadece fiyat düzeyinin uygun-
luğu (ekonomiklik) kriterine göre tercih edilmesi du-
rumunda öncelik sıralamasının A101, ŞOK ve BİM 
şeklinde olacağı görülmektedir. Analiz sonuçlarına 
göre,  ürün çeşitliliği, fiziksel yakınlık, ürün kalitesi, 
marka çeşitliliği, temizlik ve ferahlık, ödeme kolay-
lıkları, çalışan personel, mağazanın fiziksel şartları, 
mağaza markası, mağazanın kuruluş yeri ve mağaza 
kişiliği kriterleri açısından BİM mağazasının diğer 
marketlere göre daha üstün algılandığı görülmekte-
dir. Ayrıca, dinamik duyarlılık analiz sonucuna göre 
(bkz. Şekil 2.2), BİM mağazasının %35.6’lık göreli 
tercih ağırlığı ile birinci sırada, ŞOK mağazasının 
%34 göreli tercih ağırlığı ile ikinci sırada ve son ola-
rak %30.4 tercih ağırlığı ile A101 mağazasının üçün-
cü sırada tercih edildikleri tespit edilmiştir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmada, tüketicilerin indirim marketi tercihini 
etkileyen değişkenlerin önem ağırlıklarının belirlen-
mesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonuçları, ürün 
kalitesi (0.094), hizmet kalitesi (0.085) ve temizlik 
ve ferahlık (0.084) kriterlerinin tüketicilerin indirim 
marketi tercihini etkileyen göreli önem ağırlığı yük-
sek üç kriter olduğunu ortaya koymuştur. Bu sonuç, 
geçmişte ilgili konuya ilişkin yapılan birçok araştır-
manın sonucuyla benzerlik göstermektedir. Konu ile 
ilgili bir araştırmada Eroğlu (2013) tüketicilerinin 
perakendeci seçiminde tercihini etkileyen en önemli 
faktörün ürün kalitesi olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Diğer bir araştırmada süpermarket tüketicilerinin 
tercihini etkileyen faktörler arasında en yüksek ağır-
lığa sahip olan faktörün yüksek ürün kalitesi ve ürün-

lerin tazeliği olduğu belirtilmiştir (Mortimer ve Clar-
ke, 2011, 580). Erciş vd. (2008), ulusal düzeyde faali-
yet gösteren süpermarketlere yönelik, tüketicilerinin 
hizmet kalitesine büyük önem verdiklerini tespit et-
mişlerdir. Akdoğan vd. (2005) yaptıkları araştırmada, 
mağazanın tercih edilmesini en çok mağazanın kali-
teli ürün satmasının etkilediğini belirtmişlerdir. 

Araştırma sonucunda, mağaza kişiliği (0.049), ma-
ğazanın kuruluş yeri (0.046) ve son olarak mağaza 
reklamları (0.039) değişkenlerinin ise tüketicilerin 
indirim marketi seçim kararında diğer kriterlere göre 
düşük önem ağırlığına sahip olduğu tespit edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına benzer olarak Eroğlu (2013), 
tüketicilerin hipermarket seçim kararında, mağaza 
atmosferi (0.08),  marka imajı (0.08) ve son olarak 
çalışan personel (0.06) değişkenlerinin önem ağırlık-
larının diğer değişkenlere göre düşük olduğunu tespit 
etmiştir.

Çalışmada elde edilen bulgular, çalışmanın kısıtla-
rı kapsamında değerlendirilmelidir. Bu kısıtlardan 
birincisi, araştırma kolayda örnekleme yöntemiyle 
elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmanın 
ikinci kısıtı ise veriler Osmaniye il merkezinde ya-
şayan tüketicilerden elde edilmiştir. Bu kapsamda, 
bölgesel farklılıklardan kaynaklanan indirim market 
tercihi kriterleri ve önem ağırlıkları değişim göstere-
bilecektir. Ayrıca, araştırma modelinde tüketicilerin 
hiyerarşik bir şekilde değişkenleri değerlendirdiği 
ve modelde yer alan değişkenleri ikili karşılaştırma 
yaptıktan sonra indirim marketini tercih ettiği varsa-
yılmaktadır. Gelecekte, farklı şehirlerden, farklı sos-
yo-ekonomik ve demografik özelliklere sahip tüketici 
gruplarından elde edilecek verilerle araştırma modeli 
test edilebilir. Araştırmanın söz konusu kısıtlarına 
rağmen, konu ile ilgili literatüre ve indirim marketi 
yöneticilerine ve karar alıcılara yüksek değer strateji-
lerini geliştirip uygulamaları konusunda önemli kat-
kılar sağlayabileceğini söylemek mümkündür. 
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Özet 
Dünyada hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden 
birinin karbondioksit salınımı olduğu ve bunun da 
en fazla fosil yakıt tüketiminden kaynaklandığı bilin-
mektedir. Özellikle nüfusu yoğun ve araç kullanımı 
fazla olan metropollerde taşımacılığın hava kirliliğinde 
olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, sürdürü-
lebilir tüketimin öncülerinden biri olarak çevreye du-
yarlı araç kullanımı önerilebilir. Türkiye’nin metropolü 
olan İstanbul’da da artan nüfus ve motorlu araç sayısı 
göz önünde bulundurulduğunda gün geçtikçe yaşam 
kalitesinin hava kirliliği nedeniyle azaldığı görülmek-
tedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin nüfusunun ve araç 
sayısının en yoğun olduğu İstanbul şehrinde bulunan 
özel otomobil kullananların elektrikli araç satın alma 
niyetlerinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. 
Her üründe olduğu gibi tüketicilerin bir ürünü satın 
alırken farklı güdüleri olduğu düşünülürse araç satın 
alırken de bu güdüler tarafından motive oldukları söy-
lenebilir. Bu güdüler bu çalışmada; çevreye karşı du-
yarlı olma güdüsü, hedonik güdüler, finansal güdüler 
ve bağımsızlık güdüleri olarak önerilmiştir ve bu gü-
dülerin İstanbul’da araç kullananların elektrikli araç 
satın alma niyetine etkileri ölçülmek istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Yaşam Biçimi, 
Elektrikli Araçlar, Satın Alma Niyeti, Temel Güdüler

Abstract 
One of the biggest reasons of air pollution in the world 
is carbondioxide emissions, and it is mostly caused 
from fossil fuel consumption. Transport has a negative 

impact on air pollution, especially in mostly populated 
and traffic intense metropolitan areas. In this context, 
use of environmentally sensitive cars can be sugges-
ted as one of the pioneer of sustainable consumption. 
Considering the increased population and number of 
vehicles, the life quality of Istanbul is also reduced day 
by day due to air pollution. In this study, purchasing in-
tention of car users in Istanbul toward electric vehicles 
has been researched. Like in every product, consumers 
are also driven by several basic motives when purcha-
sing electric vehicles. These motives are provided as; 
ecological motives, hedonic motives, financial motives 
and freedom motives, and in this study the impact of 
these motives on purchasing intention toward electric 
vehicles by drivers in Istanbul has been measured. 

Keywords: Sustainable Life Style, Electric Vehicles, 
Purchasing Intention, Basic Motives 

Giriş
İklimsel değişimler ve artan fosil yakıt tüketiminin 
getirdiği olumsuz sonuçlar tüketicilerin her geçen 
gün çevreye karşı duyarlılıklarını arttırmaktadır. 
“Sürdürülebilir yaşam biçimi” kavramı tüketicilerin 
son zamanlarda ilgisini çeken olgulardan olmuştur. 
Özellikle gelişmiş ülkelerde bu konudaki farkında-
lığın en üst seviyede olduğu söylenilebilir. Örneğin, 
İngiltere’nin Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığı, 2011 
yılında sürdürülebilir yaşam biçimi konusunda top-
lumun bilinçlendirilmesi ve davranışlarına yansıtıl-
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ması hakkında bir çerçeve yayınlamıştır. Bu konuda 
en temel davranış değişikliklerinin çöplerin ayrıştı-
rılarak geri dönüşüme hazırlanmasında, hane içinde 
daha tasarruflu su ve elektrik harcanmasında ve kişi-
sel araç kullanımının azaltılmasında olduğu gözlem-
lenmiştir (Barr vd. 2011). 

Dünyanın bir kısmında çeşitli akımlar yaşamın deva-
mı için öngörülen doğayla barışık yaşama felsefesini 
yerleştirmeye çalışırken çok büyük bir kısmında ise 
hala hızlı bir tüketim çılgınlığı yaşandığı görülmek-
tedir. Zira sürdürülebilir ürünlerin tüketilmesi duru-
mu sadece tüketicilerin sorumluğunda değil aynı za-
manda pazara bu tip ürünlerin sunulması ile oldukça 
ilişkilidir. Sürdürülebilir özellikte ürünler üretmekse 
yüksek derecede inovasyon gerektirmekte ve maliyet-
leri yükseltmektedir (Finney,2014). Ayrıca işletme-
lerin talep yapısını değiştirebilmeleri için pazarlama 
araçlarında da farklılık yaratmaları gerekmektedir. 
Duruma böyle bakıldığında işletmelerin henüz birço-
ğunun buna hazır olmadığını, bu konuda Türkiye’de 
dahil birçok ülkede devlet teşviklerinin de eksikliği-
nin yaşandığı göz önünde bulundurulursa, çevreye 
duyarlı ve sürdürülebilir ürün tüketiminin büyük bir 
kısmının tüketicilerin omzunda bir sorumluluk ola-
rak karşımıza çıktığı söylenebilir.  

Dünyada hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden 
birinin karbondioksit salınımı olduğu ve bunun da 
en fazla fosil yakıt tüketiminden kaynaklandığı bilin-
mektedir. Karbondioksit salınımı % 13 oranla taşıma-
cılık nedeniyle meydana gelmekte ve fosil yakıt tüke-
timinin % 95’i taşımacılık alanında gerçekleşmekte-
dir.1 Özellikle nüfusu yoğun ve araç kullanımı fazla 
olan metropollerde taşımacılığın hava kirliliğinde 
olumsuz etkisi bulunmaktadır. Bu bağlamda, sürdü-
rülebilir tüketimin öncülerinden biri olarak çevreye 
duyarlı araç kullanımı önerilebilir. Özellikle son yıl-
larda otomotiv üreticilerinin de bu alanda çeşitli ye-
nilikler yaparak pazara elektrikli veya hibrit araçlar 
sunma çabaları bulunmaktadır. Avrupa’da, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde ve Asya’nın bazı ülkelerin-
de belediyelerin öncelikle toplu taşıma araçlarında 
elektrikli araçları kullanıma geçirdiği bilinmektedir. 
Sürdürülebilir yaşam bilincine sahip olan tüketicile-
rin de bu tip araçlara yönelimi söz konusudur.  

1 http://www.epa.gov/climatechange/ghgemissions/global.html 
Erişim Tarihi : 15.01.2015.

Türkiye’nin metropolü olan İstanbul’da artan nüfus ve 
motorlu araç sayısı göz önünde bulundurulduğunda 
gün geçtikçe yaşam kalitesinin hava kirliliği nedeniy-
le azaldığı görülmektedir. TÜİK, 2013 Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistikleri’ne göre, 2013 yılsonu itibariyle 
İstanbul’daki toplam motorlu karayolu taşıtı 2.979.445 
adet, İstanbul’daki özel otomobil sayısı ise 2.099.753 
kaydedilmiştir. Verilen bu istatistiklerin her geçen yıl 
yükselen bir eğilimde olduğu söylenebilir ve bu ne-
denle bu çalışmada, Türkiye’nin nüfusunun ve araç 
sayısının en yoğun olduğu İstanbul şehrinde bulunan 
özel otomobil kullananların elektrikli araç satın alma 
niyetlerinin olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. 

Her üründe olduğu gibi tüketicilerin bir ürünü satın 
alırken farklı güdüleri olduğu düşünülürse araç satın 
alırken de bu güdüler tarafından motive oldukları 
söylenebilir. Özellikle alınma niyetinde olunan ürü-
nün lüks tüketim mallarına girmesi ve bunun yanı 
sıra alternatiflerine göre yapılan karşılaştırmalarda 
henüz pazarda yaygınlaşmamış özel nitelikte bir araç 
olması durumunda satın almayı etkileyebilecek olan 
birtakım güdülerden bahsedilebilir. Bu güdüler bu 
çalışmada; çevreye karşı duyarlı olma güdüsü, hedo-
nik güdüler, finansal güdüler ve bağımsızlık güdüleri 
olarak önerilmiştir ve bu güdülerin İstanbul’da araç 
kullananların elektrikli araç satın alma niyetine etki-
leri ölçülmek istenmiştir. 

Araştırmanın ilk bölümünde yaşamımıza yeni gir-
meye başlayan “sürdürülebilir yaşam biçimi” kavra-
mı ve elektrikli araç pazarı ile ilgili mevcut durum 
sunularak satın alma niyetinde etkin olabilecek 
güdüler ortaya konulmuştur. İkinci bölümde araş-
tırmanın örneklemi, kullanılan ölçekler, verilerin 
toplanması süreci ve hipotezler hakkında bilgiler su-
nulmuştur. Üçüncü bölümde ilk olarak katılımcıla-
rın demografik profilleri hakkındaki bulgular ortaya 
konularak çoklu regresyon yöntemi ile temel güdüle-
rin elektrikli araç satın alma niyetine etkisi konusun-
da bulgular açıklanmıştır. Son bölümde ise sonuç ve 
öneriler sunulmuştur.

Literatür Analizi 
Bu bölümde ilk olarak sürdürülebilirlik kavramı ve 
sürdürülebilir yaşam biçimi kavramı açıklanmış, ar-
dından elektrikli araç kullanımı hakkında bilgi ve-
rilmiştir. Son kısımda ise tüketicilerin elektrikli araç 
satın alma niyeti ve buna etki eden temel güdüler 
hakkında literatür analizine yer verilmiştir. 
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Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Yaşam 
Biçimi Kavramları

Sürdürülebilirlik 
Dünyadaki gelişmeler sanayi devrimi ile ivme kazan-
mış, üretimin artması ile kaynaklar hızla tüketilmeye 
başlanmış, tüm bu gelişmelere II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra ülkelerin kalkınma çabaları da eklenince insan-
ların tüketimde doyumsuzluğu artarak doğaya daha 
fazla zarar verdikleri gözlemlenmiştir. Başlangıçta 
çevre kirliliği ve doğal kaynakların bozulması belli 
başlı ülkelerin problemi gibi görünürken ozon taba-
kasının delinmesi olayından sonra çevresel sorunla-
rın tüm dünyanın problemi olduğunun farkına va-
rılmıştır. Bu konuda çözüm arayışları 1970’li yıllarda 
başlamış, 1980’lere gelindiğinde “sürdürülebilirlik” 
kavramının ortaya atılmasıyla önemi daha da vurgu-
lanmıştır (Tıraş,2012). 

Sürdürülebilirlik, devamlılık sağlayan, varoluşu-
nu sürdüren anlamına gelmektedir (Meadowcroft, 
1997).  Gladwin vd. (1995) sürdürülebilirliği dünyada 

yer alan her türlü kaynağın itinayla, gelecek nesilleri 
de göz önünde bulundurarak tüketilmesi gerekliliğini 
içeren sosyal bir bakış açısıyla tanımlamıştır. Sürdü-
rülebilirlik kavramı oldukça dinamik bir kavramdır. 
Üstelik bir şeyin devamını sağlamak kendiliğinden 
olan bir durum değil, birden fazla unsurun ve tarafın 
bir araya gelerek devamlılığı sağlamak için harcanan 
çabalara bağlıdır. Bu bakış açısıyla, birçok araştır-
macı sürdürülebilirliği çevresel, sosyal ve ekonomik 
unsurların bir bütünü olarak tanımlamıştır (Corney 
ve Reid 2007). Birdsall (2013) ise sürdürülebilirliği şu 
şekilde tanımlamıştır :

“Sürdürülebilirlik, birbirleriyle ilişkisi olan üç un-
surdan oluşmuştur: çevresel, sosyo-kültürel ve eko-
nomik. Bu unsurlar, gelecekte birtakım değişimlere 
neden olacak, tahmin edilemeyen, sürekli gelişen ve 
birbirleriyle ilişkide olan unsurlardır. Sürdürülebilir-
lik dinamik bir süreçtir, bir problemin çözümü için 
son nokta değildir”. 

Birdsall (2013) yaptığı tanımı aşağıdaki şekil ile net-
leştirmiştir : 

Şekil 1. Birdsall (2013), Sürdürülebilirlik Kavramının Tanımı 
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Şekilde de görüldüğü gibi sürdürülebilirlik; çevresel, 
sosyo-kültürel ve ekonomik koşullara bağlı olarak, 
içinde bulundukları çevre ve şartlarda zaman boyutu 
göz önünde bulundurulduğunda geçmişte, bugün ve 
gelecekte sürekli değişen bir kavramdır. 

Sürdürülebilir Yaşam Biçimi Kavramı 
Dünyanın son zamanlarda yüzleşmek zorunda kaldığı 
iklimsel değişimler ve çevresel krizler insanoğlunun 
doğadaki varoluşunu sorgulamasına neden olmuştur. 

Bu sorgulama neticesinde tüketimlerinde daha tasar-
ruflu, daha çevreye duyarlı olma ve gelecek nesillere 
yaşanılabilir bir dünya bırakma vaadine uygun bir ya-
şam biçimi benimsemesine öncülük etmiştir. Her ne 
kadar politik gündemlerde ülke siyasetçileri dünya-
nın gidişatı ile ilgili yapılması gereken faaliyetleri bil-
diriyor ya da destekliyorsa da yaşam biçimlerinde asıl 
değişimler öncelikli olarak bireylerin yaşamlarında 
ön plana çıkmaktadır (Evans ve Abrahamse, 2009). 
Bu konuda sosyal ve çevresel psikoloji alanında yapı-
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lan araştırmalarda çevreye karşı duyarlı olmanın dav-
ranış biçimine dönüşmüş halinin; araç kullanımının 
azaltılması, geri dönüşüme önem verilmesi  ve daha 
çok organik yiyecek tüketilmesi (Minton vd., 2012) 
gibi faaliyetler olarak ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. 
Bireysel olarak daha hızlı artan sürdürülebilir yaşam 
biçimlerinin sosyal ve çevresel olarak daha geniş bir 
alana yayılması konusu ise hala belirsizlik taşımak-
tadır. Bireysel olarak tercih edilmeye başlanan sür-
dürülebilir yaşam biçimi 1980’lerden bu yana “yeşil 
tüketici” kavramını da beraberinde getirmiştir. Yeşil 
tüketici olmak daha sürdürülebilir ürünler tüketme-
nin yanı sıra aşağıda belirtilen birtakım ürünlerden 
de kaçınmayı önermektedir (Peattie, 2001) : 

•	 Tüketici ve diğerlerinin sağlıklarını olumsuz et-
kileyebilecek ürünler;

•	 Bariz bir biçimde üretilmesi, kullanılması ve atı-
ğı çevreye zarar verecek olan ürünler;

•	 Kaynakların gereksiz yere bolca tüketilmesi;

•	 Aşırı ambalaj kullanımı, gereksiz özellik taşıyan 
ürünler ve haddinden fazla kısa ömürlü olan 
ürünler;

•	 Çevreye zarar verebilecek maddelerden yapılmış 
ürünler;

•	 Diğer ülkeleri de etkileyebilecek ürünler.

Sürdürülebilir ürünlerin tüketilmesi ve yeşil tüketici-
ler kavramının yaratılması başta 1987 yılında serbest 
bir danışman olarak çalışan Julia Hailes’in yayınladığı 
“Yeşil Tüketicinin El Kitabı” ile kitlelere yayılmış, ar-
dından tüketici davranışına yansıyacak birçok etkisi 
gerçekleşmiştir. Bu ilk başta yeni ürünler üretmek 
için bir fırsat olarak görülse de ekolojik ürünler hala 
niş bir pazar olarak varlığını sürdürmektedir. İnovas-
yona dayalı ve maliyetleri yüksek olabildiği bir pazar 
olması nedeniyle yaygınlaşma hızı beklenildiği gibi 
olmamakla beraber aslında Kardash (1974)’ın da de-
diği gibi herhangi bir tüketiciye birbirine benzer gö-
rünen, performansları ve fiyatları aynı olan iki ürünü 
sunup birini seçin denirse her tüketicinin daha çevre-
sel olanı seçeceği beklenir. Maalesef eğer bir ürün fi-
yat, performans vs gibi konularda bir diğer ürüne eşit 
olamıyorsa tüketicinin seçimi bundan etkilenmekte-
dir. Özellikle Peattie (2001)’in belirttiği gibi eğer iki 
ürün arasında aşağıdaki farklılıklar bulunuyorsa tü-
keticinin seçim kararı etkilenecektir :

•	Bir ürüne sırf daha çevreci olduğu için daha fazla 
fiyat ödeniyorsa;

•	Bir ürün sırf çevreci olduğu için daha az perfor-
mans sergiliyorsa (örneğin çevreci deterjanlar);

•	Çevreci ürünler dağıtımı yaygın olmayan outlet-
lerde, tüketicinin belli bir yol katedip ulaşabile-
ceği yerlerde yapılıyorsa. 

Yukarıdaki farklılıkların tüketicinin satın alma dav-
ranışını nasıl etkilediğini anlamak pazarlamanın 
kritik görevlerinden biridir. Zira bu araştırmada her 
tüketicinin aslında gerekli koşullar sağlandığı takdir-
de daha yeşil ürünler tüketecekleri ve sürdürülebilir 
yaşam biçimine daha fazla uyum sağlayacakları var-
sayılmıştır. 

Dünyada ve Türkiye’de Elektrikli Araç Kullanımı 
Üretim alanında, ısıtmada ve taşımacılıkta temel 
enerji kaynağı olarak çoğunlukla fosil kökenli yakıt-
ların kullanılması dünyanın gidişatı üzerinde olum-
suz etkiler bırakmaktadır. Mevcut araştırmalara ba-
kıldığında, dünyadaki gaz salınımlarında 2030 yılı 
itibariyle % 34’lik bir artış, buna bağlı olarak sıcak-
lıklarda % 6’lık bir artış olması beklenmektedir (Us-
taoğlu ve Yıldız, 2011). Gelişen teknoloji ile birlikte 
birçok alanda enerji kaynağı olarak elektrik gücünün 
kullanıldığı makinelerin sayısı artmıştır. Fosil yakıt-
ların en çok tüketildiği taşımacılık alanında ise her 
geçen gün artan araç sayısının hava kirliliğine olum-
suz etkileri göz önünde bulundurulduğunda, alter-
natif yakıt arayışı ivme kazanmıştır. Ancak otomobil 
sektörünün mevcut sistemlerinin farklılığı ve altyapı 
eksikliklerinin bulunması nedeniyle elektrikli araç-
lara geçme süreci diğer alanlarla olduğu kadar hızla 
gerçekleşememiştir. Oysa ki 1800’li yıllardan beri 
elektrikli araç yapımı üzerinde çalışıldığı halde enerji 
yoğunluğu bakımından fosil yakıtların daha verim-
li olması nedeniyle elektrik bir kaynak olarak daha 
az tercih edilmiştir. Bu bağlamda, modern dünyada 
gerçekleştirilen ilk hibrit aracın Toyota firması tara-
fından 1997’de geliştirilmiş olan Prius modeli olduğu 
söylenebilir. Bu aracı takip eden bir diğer firma ise 
1999 yılında Insight modeli ile Honda olmuştur (TÜ-
BİTAK 2003). 

Aralık 2014 yılı raporlarına bakıldığında tüm dünya-
da toplam 712.000 elektrikli araç satışı yapılmış, bu 
satışların 290.000 adedi ile en büyük kısmı Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde gerçekleşmiş, onu 105.000 
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adet ile Japonya ve 81.000 adet ile ise Çin takip et-
miştir2. 2014 yılının ilk altı ayında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde satışların % 48 arttığı belirtilmiştir. Bu 
artışla beraber teşviklerin ve şarj istasyonlarının arta-
cağı da öngörülmüştür3. Avrupa Otomobil Üreticile-
ri Birliği (ACEA)’nin raporuna göre ise 2014 yılında 
Avrupa’da kaydı yapılan elektrikli araç sayısı % 36.6 
artmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde elektrik araçla-
rın pazar paylarında oldukça yüksek artışlar gözlem-
lenmiştir. Örneğin, Norveç’te 2014 yılında satışlar bir 
önceki yıla göre % 319.6 oranında, İngiltere’de ise % 
132.9 artmıştır. 

Türkiye henüz elektrikli araç konusunda dünyanın 
ilk 10 ülkesi arasında yer almamaktadır456. 2012 yılın-
da Türkiye’de yaklaşık 190 adet elektrikli araç, 2013 
yılında 31 adet, 2014 yılında ise 47 adet satıldığı bi-
linmektedir. 2015 yılının sonunda yaklaşık 30.000 
adet satışın gerçekleşmesi beklenmektedir (Yıldız, 
Ustaoğlu ve İncekara, 2014). KPMG Türkiye’nin 2014 
Otomotiv Yöneticileri Araştırması Türkiye Otomotiv 
Sektöründe Sürdürülebilir Büyüme Raporu’na göre 
tüketicilerin alım kararlarında etkili olan önemli 
ürün özelliklerine bakıldığında % 32 ile ilk sırada ya-
kıt verimliliği, % 27 ile ikinci sırada aracın tasarım 
özellikleri, % 18 ile üçüncü sırada güvenlik, % 16 ile 
dördüncü sırada ise ergonomi ve rahatlık geldiği gö-
rülmüştür. Araçların çevre dostu olma özellikleri ise 
yapılan araştırmada % 8 ile karar vermede en son 
etken olarak gözlemlenmiştir. Aynı raporda gelecek 
yıllarda yatırım konusunda ise motor-şanzıman ala-
nından hemen sonra en büyük stratejik yatırımların 
hibrit/elektrikli araçlara yapılacağı belirtilmiştir.  

Araç Satın Alımını Etkileyen Temel Güdüler 
Tüketim dünyasında otomobiller sadece bir yerden 
bir yere gitmek için kullanılan araçlar olmanın yanı 
sıra kişilerin sosyal statülerini belli ettikleri bir sem-
bol ya da zevk ve heyecan veren araçlar olarak da 
görülmektedir (Steg, 2004). Dolayısıyla araç satın 
alımında faydacı faktörler ön planda olduğu kadar 

2 http://www.hybridcars.com/top-6-plug-in-vehicle-adopting-
countries-2014. Erişim Tarihi: 18.02.2015.

3 http://wallstcheatsheet.com/automobiles/7-electric-vehicles-
making-huge-sales-gains-in-2014.html/?a=viewall, Erişim 
Tarihi: 20.02.2015.

4 “China Focus: Auto sales up 8.4 percent in first half ”. People 
Daily. Erişim Tarihi: 10.02.2015.

5 “Delegation of Dalian Municipal People’s Congress visited 
China BAK’s R&D and Production Base in Dalian”. CNN Mo-
ney.Erişim Tarihi: 01.01.2015.

6 “Germany Plug-In Electric Vehicle Sales Report July 2014”. In-
side EVs. Erişim Tarihi: 24.01.2015.

aracın hızlı olması, sürücüye esneklik sağlaması ve 
markası gibi birtakım başka faktörlerin de kararları 
etkilediği söylenebilir. Araç kullanımında daha de-
rin güdülere bakılırsa Stradling, Meadows ve Beatty 
(1999) iki faktör önermiştir. Bunlardan biri araç kul-
lanmanın kişiye bağımsızlık hissi verdiği, diğeri ise 
kimlik sahibi olma duygusu vermesidir.  

Steg (2004) tüm araştırmacıların önerdiği faktörleri 
göz önünde bulundurarak araç kullanımına öncülük 
eden üç faktör içeren bir model önermiştir. Bu fak-
törler; faydasal, etkili ve sosyal olarak belirtilmiştir. 
Faydasal faktörler bir aracın herkes için aşikar olan 
elverişli yönlerini ifade eder. Örneğin bir aracın hızlı 
olması, kişiye esneklik katması, güvenlik hissi verme-
si ve çevreci olması gibi. Etkili faktör denilen ise araç 
kullanımının kişilere araç kullanmaktan ötürü ya da 
bir seyahatta seçim yapma şansı tanıması gibi neden-
lerle pozitif bir duygu sağlaması olarak ifade edilebi-
lir. Son olarak; sosyal faktör ise kişilerin sahip olduk-
ları araç ile kendilerini ifade etme şansı buldukları, 
başkalarının araçlarıyla karşılaştırma yapabildikleri 
ve böylelikle sosyal statülerini gösterebildikleri bir 
faktör olarak kabul edilir. 

Son dönemde gündemde olan ekolojik araç kullanı-
mını etkileyebilecek güdüler hakkında ise Hahnel, 
Gölz ve Spada (2014) elektrikli araç satın alma konu-
sunda yukarıda bahsi geçen tüm faktörleri bir araya 
getirerek yaptıkları faktör analizi sonucunda dört te-
mel güdü olan ekolojik, hedonik, finansal ve bağım-
sızlık güdülerinin ölçüldüğü bir çalışma yapmışlardır. 
Ekolojik güdü olarak araç satın almak isteyenlerin 
çevreye duyarlı olmaları ve daha az karbon salınımı 
yapan araçları tercih edecekleri bir güdülenme biçimi 
olarak belirtilmiştir. Hedonik güdülenmede aracın 
beygir gücü ve hızı ön plana çıkmaktadır. Finansal 
güdüye bakıldığında, araç satın almak isteyenlerin 
özellikle yakıt konusunda daha tasarruflu bir aracı 
tercih etmeleri şeklinde bir güdülenme söz konusu 
olmaktadır. Son olarak bağımsızlık güdülenmesinde 
araç satın almak isteyenlerin seyahatlerinde kendile-
rini en az kısıtlanmış biçimde hissettikleri bir güdü-
lenmeden bahsedilmektedir.  Bu çalışmada da belirti-
len güdülerden oluşan ölçek kullanılmıştır. 

Araştırma Yöntemi 
Örneklem ve Verinin Toplanması
Özel otomobil kullananların elektrikli araç satın alma 
niyetlerinin araştırıldığı çalışmada ana kütle olarak 
İstanbul ili alınmıştır. TÜİK, 2013 Motorlu Kara Ta-
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şıtları İstatistikleri’ne göre, 2013 yılsonu itibariyle İs-
tanbul’daki toplam motorlu karayolu taşıtı 2.979.445 
adet olarak belirlenmiştir (TUIK, 2013). Ayrıca 
TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri 2013 yılı 
itibariyle İstanbul’daki özel otomobil sayısı 2.099.753 
kaydedilmiştir. Buna göre örnek birimi sayısı aşağı-
daki gibi hesaplanmıştır: 

Formülde yer alan n örneklem birim sayısı, N ana 
kütle birim sayısı, p özel amaçlı motorlu kara taşıtı 
olma olasılığı, q özel amaçlı otomobil olmama olası-
lığı, d hata payı, Z ise (1- güven düzeyinde normal 
dağılım tablosu değeridir.

           =0,05

İstanbul’daki motorlu karayolu taşıtı sayısı, 
N=2.979.445

İstanbul’da özel amaçlı motorlu kara taşıtı olasılığı, 
p= 0.704

İstanbul’da özel amaçlı motorlu kara taşıtı olmama 
olasılığı, q=(1-p)=0.296

Z= a hata payı 0,05 olduğunda tablo değeri 1.96,

d= örneklem hatası 0,05 olduğunda minimum ör-
nek büyüklüğü,

    = 320  olarak bulunmuştur. 

Çalışma kapsamında veriler, 25 Ocak 2015 – 25 Şubat 
2015 tarihleri arasındaki dönemde tesadüfi olmayan 
örnekleme yöntemlerinden kolayda ve kartopu ör-
nekleme yöntemleri birlikte kullanılarak ana kütleyi 
temsil yeteneği olduğu düşünülen örnekler üzerinde 
internet yoluyla yapılan anketler ile toplanmıştır. 

Çalışmada minimum örnek büyüklüğü 320 olarak 
belirlenmesine rağmen eksik anket formları olabile-
ceği düşüncesiyle kartopu yöntemi kullanılarak daha 
geniş bir kitleye ulaşılmaya çalışılmıştır. Ankette 
İstanbul’da araç kullanan herkes örneklemin bir par-
çası olarak kabul edilmiştir ve neticede toplam 331 
ankete ulaşılmıştır. Anket formları incelendiğinde 11 
anketin hatalı ve eksik olduğuna karar verilmiş, bu 
anketler çalışma dışında tutularak 320 anket formun-
dan elde edilen bilgilerden yararlanılarak analizler 
yapılmıştır.

Ankete katılanlar ilgili dağılımlar aşağıdaki gibi ger-
çekleşmiştir : 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑍𝑍!

𝑁𝑁 − 1 𝑑𝑑! + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑍𝑍!
 

𝛼𝛼 

𝑛𝑛 =
2.979.445𝑥𝑥0.704𝑥𝑥0.296𝑥𝑥(1.96)!

2.979.445− 1 (0.05)! + 0.704𝑥𝑥0.296𝑥𝑥(1.96)!
 

 

𝑛𝑛 

Demografikler
Frekans 
(Yüzde)

Kümülatif 
Yüzde Demografikler

Frekans 
(Yüzde)

Kümülatif 
Yüzde

Cinsiyet Eğitim
•  Kadın       88 (27,5) 27,5 •  İlkokul         1 (0,3) 0,3
•  Erkek      232 (72,5) 100 •  Ortaokul         1 (0,3) 0,6
Yaş •   Lise       19 (5,9) 6,6
• 18-24       85 (26,6) 26,6 •   Ön lisans       77 (24,1) 30,6
• 25-34     140 (43,8) 70,3 •   Lisans       66 (51,9) 82,5
• 35-44       62 (19,4) 89,7 •   Yüksek lisans       42 (13,1) 95,6
• 45-54       16 (5,0) 94,7 •   Doktora       14 (4,4) 100
• 55 ve üzeri       17 (5,3) 100
Gelir Seviyesi       
•         0-1000      32 (10,0) 10
•         1001-2000      63 (19,7) 29,7
•   2001-3000      78 (24,4) 54,1
•   3001-4000      52 (16,3) 70,3
•   4001 ve üzeri      95 (29,7) 100

N=320 N=320

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Dağılımları
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Ölçekler
Araştırmanın bağımsız değişkeni olan araç satın al-
mada tüketicilerin temel güdüleri için ölçek olarak 
Hahnel, Gölz ve Spada (2014)’nın Steg (2004)’in araç 
kullanımı üzerine belirlediği güdüler ve elektrikli 
araçlar hakkında elde edilen bulgular çerçevesinde 
oluşturulan bir soru havuzundan seçilen sorulardan 
oluşan bir anket kullanılmıştır. Buna göre, elektrik-
li araç satın alınmasında tüketicileri etkileyen temel 
güdüler; ekolojik güdüler, hedonik güdüler, finansal 
güdüler ve bağımsızlık güdüleri olarak belirlenmiştir. 
Böylelikle temel güdülerin anketi toplam dört boyut 
ve 13 sorudan oluşmuştur.  

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan satın alma niyeti 
ise yine Hahnel, Gölz ve Spada (2014)’nın çalışmala-
rındaki gibi toplam iki sorusu ile ölçülmeye çalışılmış-
tır. Buna göre, tüketiciler şu iki soruyu yanıtlamışlar-
dır: “ Gelecekteki aracımın elektrikli bir araç olacağını 
hayal edebiliyorum” ve “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 

elektrikli bir araç satın alabileceğimi hayal edebiliyo-
rum”. Son olarak anketteki  tüm sorular için beşli Li-
kert tipi ölçeği aşağıdaki şekilde kullanılmıştır:

Kesinlikle Katılmıyorum                     Kesinlikle Katılıyorum

1-------------2-------------3-------------4---------------5

Faktör Analizi ve Güvenilirlik 
Bu çalışmanın bağımsız değişkeni olan elektrikli araç 
satın almada tüketicilerin temel güdüleri dört boyut 
olarak önerilmiştir. Ekolojik, hedonik, finansal ve ba-
ğımsızlık güdüleri olarak önerilen anket soruları top-
lam 13 adettir. İlk olarak, ankete Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve Bartlett’s testi uygulanmış, KMO testi so-
nucu 0.827, Bartlett’s test sonucu da anlamlı bulun-
muştur (p = 0.000 < 0.001). Ardından faktör analizi 
uygulanmış, orijinal faktörler varlığını korumuş ve 
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

Faktör Sorular Faktör Yüklemesi Açıklanan Varyans Cronbach's alpha

EKOLOJİK2-Araç kullanımımdan ötürü çevreme olabildiğince az 
zarar vermek benim için önemlidir.

0,871

EKOLOJİK3-Ulaşımımın çevreye duyarlı olması benim için önemlidir. 0,864
EKOLOJİK1-Kardondioksit (CO2) salınımı düşük bir araç kullanmak 
benim için önemlidir.

0,848

FİNANSAL3-İleride araç kullanımından doğacak masrafları düşürmek 
benim için önemlidir.

0,901

FİNANSAL1-Aracımın yakıt maliyetinin olabildiğince düşük olması 
benim için önemlidir. 0,853
HEDONİK2-Bir aracın yüksek hıza sahip olması benim için önemlidir. 0,926
HEDONİK1-Bir aracın yüksek beygir gücüne sahip olması benim için 
önemlidir. 0,886
HEDONİK3-Bir aracı yarışırcasına kullanmak benim için önemlidir. 0,773

0,845

BAĞIMSIZLIK2-Aracımı kullanırken yakıt temin edebilmek 
konusunda alternatiflerimin bulunması benim için önemlidir.

0,57

KMO 0,827
Barlett's Test 
of

Approx. Chi-Square 3231,625

Sphericity Df 78
Sig. 0

0,816

15,094 0,7490,893

                                                                                                                                                              Total :            80,957

26,623

22,191

17,049

0,902

0,897 0,936

0,952

Ekolojik 
güdüler

Finansal 
güdüler

Hedonik 
güdüler

EKOLOJİK4-Araç kullanırken olabildiğince düşük karbondioksit 
(CO2) salınımına sebep olmak benim için önemlidir.

FİNANSAL2-İleride kullanacağım araçlarımın yakıt maliyetinin 
mevcut aracımdan daha düşük olması benim için önemlidir.

Bağımsızlık 
güdüler

BAĞIMSIZLIK1-Aracımı kullanırken yakıt konusunu düşünmeden 
içimden geldiği gibi hareket edebilmek benim için önemlidir.

BAĞIMSIZLIK3-Bir yolculuğa başladığımda yakıt konusunu 
düşünmeden gideceğim yol konusunda fikir değişiklikleri 
yapabilmek benim için önemlidir.

Tablo 2. Faktör Analizi Güvenilirlik (Cronbach’s alpha) Bulguları
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Ayrıca, bu çalışmanın bağımsız değişkenleri olan 
Hahnel, Gölz ve Spada (2014)’ın uyguladığı anket-
te soruların güvenilirliği (Cronbach’s alpha) 0.86 ile 
0.93 arasında değişirken, bu çalışmada bağımsız de-
ğişkeninin boyutlarının güvenilirlikleri şu şekilde 
tespit edilmiştir: Ekolojik güdülerin güvenilirliği 0.93 
(Cronbach’s alpha), hedonik güdülerin güvenilirliği 
0.82 (Cronbach’s alpha),  finansal güdülerin güvenilir-
liği 0.95 (Cronbach’s alpha) ve bağımsızlık güdülerinin 
güvenilirliği 0.75 (Cronbach’s alpha) bulunmuştur.

Bağımlı değişken olan satın alma niyetinin güvenilir-
liği ise 0.75 (Cronbach’s alpha) olarak belirlenmiştir. 
Toplam 15 sorudan anketin tamamının güvenirliği 
ise 0.846 (Cronbach’s alpha)’dır. Ayrıca bağımsız de-
ğişkenler arasında korelasyonlara bakıldığında çoklu 
eşdoğrusallık (multi-collinearity) görülmemiştir. 

Araştırmanın Hipotezleri
Bu çalışmada, bağımsız değişken olan temel güdüler 
ve alt boyutlarının elektrik araç satın alma niyetini et-
kilediği yönünde dört adet hipotez öne sürülmüştür. 

H1: Ekolojik güdülerin elektrikli araç satın alma 
niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H2: Hedonik güdülerin elektrikli araç satın alma 
niyeti üzerinde negatif etkisi vardır. 

H3: Finansal güdülerin elektrikli araç satın alma 
niyeti üzerinde pozitif etkisi vardır. 

H4: Bağımsızlık güdülerinin elektrikli araç satın 
alma niyeti üzerinde negatif etkisi vardır. 

Buna göre; bağımsız değişken olan temel güdülerden; 
ekolojik, hedonik, finansal ve bağımsızlık güdüleri-
nin elektrikli araç satın almayı olumlu ya da olumsuz 
etkileyeceği önerilmiştir. 

Bulgular 
Fark Testleri ve Frekans Analizleri
Çalışmada, tüketicilerin elektrikli araç satın alma 
niyetlerinde demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş, 
eğitim ve gelir durumu) göre bir fark olup olmadığı-
nı saptamak üzere testler uygulanmıştır. Buna göre; 
cinsiyet demografik değişkeninin bağımlı değişken 
üzerinde herhangi bir fark yaratmadığı yapılan T testi 
sonucunda bulunmuştur. 

Yaş, gelir ve eğitim durumu dağılımlarına göre tü-
keticilerin elektrikli araç satın alma niyetlerinde bir 
fark olup olmadığına bakmak üzere önce homojen-
liği kontrol etmek amacıyla Levene testi uygulanmış, 
sonucu uygun çıktığından tek yönlü varyans analizi 
ANOVA uygulanmış ancak hiçbir durumda herhangi 
bir farklılığa rastlanmamıştır.

Araştırmada katılımcılara yılda yaptıkları toplam 
km sorulmuş, 320 kişinin 298’si soruya yanıt vermiş 
(298/320) ve yapılan aritmetik ortalama sonucunda 
yılda 20.510 km yol yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun 
yanı sıra, katılımcılara araçlarının markaları sorul-
muş ve Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 
2014 verilerine göre Türkiye’de 2014 yılında yapılan 
araç satışlarının markaları ile benzerlik gösterdiği 
fark edilmiştir.

Tablo 3. Katılımcıların Araç Marka Tercihleri

1 Renault 1 RENAULT
2 Volkswagen 2 Volkswagen
3 Hyundai 3 OPEL
4 Fiat 4 FIAT
5 Opel 5 BMW
6 Ford 6 TOYOTA
7 Toyota 7 FORD
8 Dacia 8 HONDA
9 BMW 9 Hyundai

10 Mercedes 10 Mercedes

Türkiye Otomotiv Distribütörleri Derneği 
2014 

Katılmcıların Marka Tercihleri 



373

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Çalışmada katılımcıların araç kullanma amaçları, “işe 
gitme” ve “boş zamanlarda” seçenekleriyle sorulmuş-
tur. Katılımcıların % 56,9’u işe gitme, geriye kalan ise 
boş zamanlarda yanıtını vermişlerdir. 

Araştırmanın bir amacının da Türkiye’de elektrikli 
araç satın alımına yönelimi ortaya çıkarmak olduğu 
düşünülürse, elektrikli araç satın alma niyetini ölçen 
iki soruya katılımcıların beşli likerte nasıl cevap ver-
dikleri aşağıdaki gibi gösterilmiştir :

Tablo 4. Katılımcıların Araç Kullanma Amaçları
 N=320 

Araç kullanma amacı Frekans (Yüzde) Kümülatif Yüzde 

1. İşe gitme 

 

2. Boş zamanlarda 

 

 

TOPLAM 

      182 (56,9) 

 

      138 (43,1) 

       

    

      320  

         56,9 

 

        100.0 

 

 N=320 

  

Demografikler Frekans (Yüzde) Kümülatif Yüzde 

Satın alma niyeti-1 

1. Kesinlikle katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4. Katılıyorum  

5. Kesinlikle katılıyorum 

 

TOPLAM 

 

      15 (4,7) 

      22 (6,9) 

      62 (19,4) 

      94 (29,4) 

    127 (39,7) 

    

      320  

 

         4,7 

       11,6 

       30,9 

       60,3 

     100.0 

 

Tablo 5. “Gelecekteki Aracımın Elektrikli Bir Araç Olacağını Hayal Edebiliyorum” Diyen Katılımcıların Dağılımları

İlk sorulan satın alma niyet sorusuna “Kesinlikle ka-
tılıyorum” diyenlerin oranı % 40’a yakınken, ikinci 
soruya “Kesinlikle katılıyorum” diyenlerin sayısı yak-
laşık  % 21, yani hemen hemen yarısı kadar olmuştur. 
Bu iki soru arasındaki bu farklılığın en büyük sebebi 
olarak ilk soruda gelecekte “elektrikli bir araca sahip 
olma hayali” iken ikinci soruda “elektrikli bir aracı sa-
tın alma niyeti” olarak değerlendirilebilir. Zira ikin-
ci soru daha net bir şekilde sorularak tüketici “satın 
alma” olgusuyla yüzleştirilmiştir. 

Hipotezlerin Çoklu Regresyon Analizi ile Test 
Edilmesi
Bu çalışmada, tüketicilerin elektrikli araç satın alma 
niyetlerinin araç satın almada temel güdüler olarak 
önerilen ekolojik güdüler, hedonik güdüler, finansal 
güdüler ve bağımsızlık güdüleri ile tahmin edilebi-
leceği varsayımı çoklu regresyon analizi ile test edil-
miştir. Regresyon modelini oluşturmaya başlamadan 
önce varsayımların geçerliliği kontrol edilmiştir. Bu 
amaçla ilk olarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerle 
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ilgili normallik varsayımına bakılmış ve normal da-
ğılımın bozulmadığı gözlemlenmiştir. Daha sonra 
eşvaryanslılık varsayımı serpilme matrisine bakılarak 
sabit varyans varsayımına uyduğu görülmüştür. 

İkinci varsayım olarak, modelde çoklu bağıntı olma-
dığını kontrol etmek amacıyla bağımsız değişkenler 
arasındaki korelasyon katsayıları, VIF değerleri ve 
Eigen değerleri kontrol edilmiş ve çoklu bağlantı ol-
madığı gözlemlenmiştir. Varsayımlar doğrulandıktan 
sonra önerilen hipotezler çoklu regresyon analizi ile 
test edilmiş ve hipotezlerden sırasıyla H1, H2, H3 
geçerli bulunmuş, ancak H4 hipotezinde negatif bir 
önerme yapıldığı halde sonucun pozitif yönde ger-
çekleşmesi sebebiyle hipotez reddedilmiştir.  Buna 
göre elektrikli araç satın almada 1. Model’de görül-
düğü üzere finansal güdülerin (R2=0.092, p = 0.000 < 
0.05) pozitif bir ilişkisinin olduğu, 2. Model’de bağım-
sızlık güdülerinin (R2=0.124, p = 0.000 < 0.05) öneri-
lenin aksine pozitif bir ilişkisinin olduğu, 3. Model’de 
hedonik güdülerin  (R2=0.145, p = 0.000 < 0.05) öne-
rildiği gibi negatif bir ilişkisinin olduğu ve son olarak 
4. Model’de ekolojik güdülerin (R2=0.155, p = 0.000 
< 0.05) önerilenin aksine pozitif bir ilişkisinin oldu-
ğu ortaya çıkmıştır. Buna göre, tahmin edildiği gibi 
ekolojik güdüler modeli en açıklayıcı olan güdü olsa 
da yine de modelin toplam açıklayıcılığı göreceli ola-
rak düşük bulunmuştur. Tablo 2’de sonuçlar aşağıdaki 
gibi sunulmuştur. 

Sonuç ve Öneriler  
Bu çalışmada, dünyada çevresel anlamda yaşanan 
problemlere tepki olarak doğan sürdürülebilir ya-
şam biçimi olgusunun altı çizilmeye çalışılmış, tüke-
ticilerin tüketimlerinde çevreye daha duyarlı, daha 
tasarruflu ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir 
dünya bırakma arzusu sayesinde son yıllarda üretim 
işletmelerinin yarattıkları inovatif ürünlerden özel-
likle elektrikli araçların kullanımı konusuna dikkat 
çekilmiştir. Bu amaçla, araştırmada nüfusun ve araç 
kullanan sayısının ve buna bağlı olarak hava kirlili-
ğinin de en yoğun olduğu İstanbul ilinde araç kul-
lananların elektrikli araç satın alma niyetleri, ekolo-
jik, finansal, hedonik ve bağımsızlık güdüleri temel 
alınarak ölçülmeye çalışılmıştır. Çıkan sonuçlarda, 
ekolojik ve finansal güdülerin elektrikli araç satın 
alınmasında araştırmada önerildiği gibi olumlu bi-
rer etken olduğu bulunurken, araştırmada olumsuz 
etkisi olabileceği düşünülen bağımsızlık güdüsünün 
de satın alma niyetinde olumlu etkisi olduğu ortaya 
çıkmıştır. Araştırmada bağımsızlık güdüsünün elekt-
rikli araç satın alma niyetini seyahat özgürlüğünü 
özellikle altyapı problemlerinde şarj istasyonlarının 
eksikliği nedeniyle olumsuz etkileyeceği düşünülür-
ken tam aksine satın alma niyetinde olumlu bir etkisi 
olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonucun nedeni olarak 
tüketicilerin elektrikli araç kullanımından dolayı ya-
kıtta tasarruf edecekleri duygusunun bağımsızlık gü-

 N=320 

  

Demografikler Frekans (Yüzde) Kümülatif Yüzde 

Satın alma niyeti-2 

1. Kesinlikle katılmıyorum 

2. Katılmıyorum 

3. Ne katılıyorum ne katılmıyorum 

4. Katılıyorum  

5. Kesinlikle katılıyorum 

 

TOPLAM 

 

      29 (9,1) 

      53 (16,6) 

      97 (30,3) 

      73 (22,8) 

      68 (21,3) 

    

      320  

 

         9,1 

       25,6 

       55,9 

       78,8 

     100.0 

 

Tablo 6. “Önümüzdeki 5 Yıl İçerisinde Elektrikli Bir Araç Satın Alabileceğimi Hayal Edebiliyorum” 
Diyen Katılımcılar Dağılımları
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düsünü tetiklediği söylenebilir. Ancak yine de araştır-
manın çok kısa bir sürede yapılması nedeniyle çıkan 
sonuçların özellikle kalitatif araştırma teknikleriyle 
de desteklenerek örneklemin gerçek niyetleri üze-
rine tartışılabilir. Örneğin; Türkiye’de elektrikli araç 
fiyatlarının devlet desteği görmediği için fosil yakıt 
ile çalışan araçların fiyatları kadar yüksek olması ya 

da şarj istasyonları bulunmadığı için araç kullanan-
ların elektrikli araçlara yönelmesinin zorlaştığı gibi 
konular araştırılabilir.  Son olarak araştırmada hedo-
nik güdülerin, yani hız tutkunları açısından elektrikli 
araç satın almaya olumsuz etki yapacağı önerilmiş ve 
tahmin edildiği gibi sonuç negatif yönde çıkmıştır. 
Oysa, yine yapılacak araştırmalarda otomotiv sektö-

Bağımlı Değişken: Satın alma niyeti        

Değişkenler  Beta  T p 

Model 1  

   Finansal 0,307 5,76 0,000 

    R=0,307; R2= 0,092; F= 33,160; P=0,000       

Model 2 

   Finansal 0,223 3,893 0,000 

Bağımsızlık 0,205 3,576 0,000 

R=0,360; R2= 0,124; F= 23,589; P=0,000       

Model 3 

   Finansal 0,227 4,011 0,000 

Bağımsızlık 0,223 3,912 0,000 

Hedonik  -0,156 -2,984 0,003 

 

R=0,392; R2= 0,145; F= 19,086; P=0,000       

Model 4    

                                        Finansal                                                    0,151 2,266 0,024 

 Bağımsızlık 0,204 3,549 0,000 

Hedonik -0,142 -2,713 0,007 

Ekolojik -0,142  2,185 0,030 

 

R=0,407; R2= 0,155; F= 15,679; P=0,000       

 

Tablo 7. Çoklu Regresyon Analiz Sonuçları
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ründeki gelişmelerden bahsedilip elektrikli araçların 
da artık hızlı gidebildikleri ve hızla sarj edilebildikleri 
gibi konular tartışılabilir. 

Bu çalışma, Türkiye gibi sürdürülebilir yaşam biçimi 
konusunda daha yavaş ilerleyen, bilincin biraz daha 
eksik olduğu kanısında olunduğu bir ülkede, tüketici-
lerin çevreye karşı yine de duyarlı oldukları, gelecekte 
elektrikli araç sahibi olma hayalleri olduğu, ancak sa-
tın alma konusunda ciddi bir karar vermeleri isten-
diğinde bazı olumsuz düşüncelerden dolayı kararsız 
kaldıkları tespit edilmiştir. 
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Özet
Bu çalışma bağış sürecinde özgeci ve bencil motivas-
yonların gönüllü hizmet sağlama tutumu üzerindeki 
etkisine odaklanmaktadır. Araştırmaya Türkiye’de yar-
dım kurumlarında gönüllü hizmet sağlayan 396 kişi 
katılmıştır. Çalışmada özgeci bağış motivasyonlarının 
(empati, özgecilik ve dindarlık) gönüllü hizmet sağla-
ma üzerinde etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bencil 
bağış motivasyonları gösteriş ve sosyal etkinin gönüllü 
hizmet sağlama üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışı, Bağış 
Motivasyonları, Gönüllü Hizmet Sağlama, Yardım 
Kurumu

Abstract
Present research focused the effect of altruistic and ego-
istic motivations of donation process on volunteering. 
The sample consists of 396 people who are volunteers 
for charities in Turkey. It was found that altruistic do-
nation motivations (empathy, altruism, and religiosity) 
are effective on volunteering. Egoistic donation motiva-
tions conspicuousness and social impact have no signi-
ficant effect on volunteering.

Keywords: Consumer Behavior, Giving Motivations, 
Volunteering, Charity

Giriş
Bireyin yardım etme davranışı yabancı birine yol tarif 
etmek, kan bağışı yapmak, mezun olunan okula pa-
rasal bağış yapmak, ihtiyaç sahiplerine doğrudan ba-
ğışta bulunmak, yardım kurumlarına parasal bağışta 
bulunmak veya serbest zamanı yardım kuruluşlarının 
faaliyetleri için harcama biçimde gerçekleşebilmekte-
dir (Drollinger, 2010). Serbest zamanın kar amaçsız 
örgütlerde gönüllü olarak geçirilmesi gönüllü hizmet 
sağlama eylemine karşılık gelmekte ve bir çeşit çalış-
ma biçimi olmakla birlikte aynı zamanda bir tüketim 
biçimi olduğu da ifade edilmektedir. Gönüllü hizmet 
sağlama ürün ve hizmet üretimini sağlamanın yanın-
da boş vaktin kullanışlı değerini ve anlamlı bir neden 
için çalışmayı ifade ederek sembolik ürünlerin tüke-
tilmesini de içermektedir (Wilson ve Musick, 1997). 

Pazarlama tanımının genişlemesiyle birlikte kar 
amaçsız örgütlerde de pazarlama etkinliklerinin 
kullanımı tartışılmaya başlanmıştır (Kotler ve Levy, 
1969). Pazarlama yazınında 1970’li yıllardan itiba-
ren kar amaçsız örgütlerde pazarlama faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yer aldığı 
görülmektedir. Bu çalışmalar farklı tekniklerin bağış 
davranışı üzerindeki rolünü, çeşitli şekillerde pazarın 
nasıl bölümlendirileceğini ve farklı motivasyonlar ile 
bağış süreci arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir (Schle-
gelmilch ve Tynan, 1989; Mathur, 1996; Sargeant, 
1999; Webb vd., 2000; Sargeant vd., 2006; Peloza ve 
Hasay, 2007; Saunders, 2013; Winterich vd., 2013). 
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Pazarlama yazınında serbest zamanın ve bireysel ye-
tenekler ile bilgi ve becerilerin gönüllü olarak başka-
larının faydası için kullanılması bağış eylemini hedi-
ye verme davranışıyla ilişkilendiren çalışmalarda yer 
almaktadır. Bağış eylemi bireyin özgeci eylemden 
bencil eyleme doğru değişebilen ve bireysel tatmini 
en üst düzeye çıkarmak adına hediye vermenin başka 
bir biçimi olarak değerlendirilebilmektedir (Sherry, 
1983). Farklı yönlerden değerlendirilen bağış süreci-
nin bağış yapanın motivasyonlarıyla şekillendiği gö-
rülmektedir (Sargeant, 1999; Singer, 2008, s. 4). Bağış 
motivasyonlarıyla ilgili yapılan çalışmalar genelde 
batılı kültürlerde gerçekleştirilmiş ve ortaya çıkan 
sonuçlar literatüre bu kültürlerin çerçevesinden katkı 
yapmış ve uygulamacılara da bu doğrultuda öneriler 
sunmuştur. Türkiye gibi bağış olgusunun köklü bir 
geleneğe ve toplum içerisinde önemli bir yere sahip 
olduğu (Çarkoğlu, 2006) değerlendirildiğinde bağış 
yapanların hangi motivasyonlarla hareket ettikleri 
sorusu önem kazanmaktadır. Dünya genelinde farklı 
ülkelerin yardım etme davranışı üzerinde yapılan ça-
lışmalarda yabancı birine yardım etmek, yardım ku-
rumlarına para bağışlamak ve gönüllü hizmet sağla-
mak ayrı ayrı değerlendirilmektedir (CAF, 2014). Bu 
çalışmada Türkiye’de yardım kurumlarında gönüllü 
hizmet sağlayanların motivasyonlarının gönüllü hiz-
met sağlama tutumu üzerindeki etkisi incelenecektir.

Kavramsal Çerçeve
Bağış kavramının çıkış noktasında kamu yararı için 
gönüllü eylemlerde bulunma hedefi yer almaktadır 
(Payton ve Moody, 2008, s. 28). Bu eylemler genel 
olarak paranın ve zamanın bağışlanması olarak de-
ğerlendirilmektedir. Singer (2008, s. 8), bağışı kamu 
yararı kavramından yola çıkarak tanımlamakta ve 
çağdaş batı terminolojisinde aile dışında yapılan ey-
lem alanı olarak değerlendirmektedir: “Bağış kavra-
mını kamu yararı için yapılan gönüllü eylemler olarak 
tanımlamak mümkündür. Eylemler bireysel olarak 
yapılan parasal bağışlar, malzemeler ya da zamanını 
veya uzmanlığını yapılacak hizmetlerde harcama veya 
kullanma olarak tanımlanabilir”. 

Çarkoğlu (2006) Türkiye’de yaptığı çalışmada bağış 
yerine hayırseverlik kavramı üzerinden yola çıkmış 
ve Türkiye’de yaşayan bireylerin hayırseverliği “hangi 
dinden ya da ulustan olursa olsun, gereksinim için-
deki kişilere yardım etmek bir hayırseverlik biçimi-

dir” ya da “gönüllü olarak çalışmak” veya “servetin 
bir bölümünü bir vakfa bağışlamak bir hayırseverlik 
biçimidir” şeklinde tanımladıklarını belirtmektedir. 

Bir bağış biçimi olarak gönüllü hizmet sağlama da 
diğer bağış biçimleri gibi yardım etme davranışının 
içerisinde değerlendirilmektedir. Wilson ve Musick 
(1997) gönüllü hizmet sağlamayı, tekrar eden gönüllü 
faaliyet olarak ele almakta ve anlık yardım etme dav-
ranışının (trafik kazası geçiren birine yardım gibi) 
öncüllerinden farklı olacağı ihtimaliyle daha farklı 
değerlendirmek gerektiğini belirtmektedirler. Wilson 
(2000) gönüllü hizmet sağlamayı, “bireysel zamanın 
serbestçe başka bir insanın, grubun, kurumun ve ola-
yın faydası için bağışlanması” olarak ifade etmekte-
dir. Gönüllü hizmet sağlama doğrudan ihtiyaç sahip-
lerine yapılabildiği gibi yardım kuruluşlarında maddi 
bir karşılık beklemeksizin görev almakla da gerçek-
leşebilmektedir. Gönüllü hizmet sağlama bireylerin 
zamanını ayırması, bilgi ve becerilerini paylaşması ya 
da fiziksel olarak emeğini kullanması şeklinde olabil-
mektedir (Clary vd., 1998). Bu çalışmada bireylerin 
yardım kurumlarında yaptıkları gönüllü faaliyetler 
üzerinde durulacaktır.

Bağış davranışıyla ilgili yapılan çalışmalarda bireyin 
bağış davranışını etkileyen motivasyonlar farklı baş-
lıklar altında incelenebilmektedir. Bazı çalışmalarda 
bu motivasyonlar içsel ve dışsal motivasyonlar olarak 
ele alınmıştır. Yaş, cinsiyet, sosyal sınıf gibi bireyin 
sosyo-demografik özelliklerini ilgilendiren motivas-
yonların dışsal motivasyonlar; empati, prestij, özge-
cilik gibi bireyin bilişsel ve duygusal değerlendirme-
lerine konu olan motivasyonlar ise içsel motivasyon-
lar olarak açıklanmaktadır (Dawson, 1988; Guy ve 
Patton, 1989; Hibbert ve Horne, 1996; Lee ve Chang, 
2007). 

Bireysel bağış sürecinde içsel motivasyonlar özgeci 
(altruistic) ve bencil (egoistic) motivasyonlar olarak 
ele alınmaktadır (Piliavin ve Charng, 1990). Bu ikili 
ayrım bağış sürecinin özgeci bir motivasyonla alıcı-
nın faydasına odaklanılan bir şekilde olabileceği gibi 
bağış yapanın bireysel çıkarına ve tatminine odak-
lı bencil bir biçimde gerçekleşebileceği iddiasından 
kaynaklanmaktadır (Sherry, 1983, s. 160),

Literatürde yer alan çalışmalara bakıldığında gönüllü 
hizmet sağlama ile para ve eşya bağışı arasında açık 



379

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

bir ilişki vardır. Bu iki eylemin birbirini tamamlayı-
cı nitelikte olduğu da ifade edilmektedir. Bu anlamda 
parasal bağışta bulunan bireylerin motivasyonlarının 
da gönüllü hizmet sağlayanların motivasyonlarıyla 
benzerlik gösterdiği ifade edilmektedir. Gönüllü hiz-
met sağlama ile ilgili literatürde hem özgeci hem de 
bencil motivasyonların zamanın ve bireysel becerile-
rin bağışlanmasında rolü bulunmaktadır (Drollinger, 
1997). Bu çalışmanın keşfedici bölümünde yapılan 
odak grup ve derinlemesine görüşmelerde elde edilen 
bulgular akademik yazındaki bu sonucu desteklemek-
tedir. Çalışmanın keşfedici aşamasında hem özgeci 
hem de bencil motivasyonlarla ilgili bulgulara ulaşıl-
mıştır. Bu bulgular dahilinde empati, özgecilik ve din-
darlık motivasyonları bireyin özgeci motivasyonlarını, 
gösteriş ve sosyal etki motivasyonları bağış sürecinin 
bencil motivasyonları olarak değerlendirilmektedir.

Özgecilik ve empati bireyin bağış davranışında en 
fazla tartışılan motivasyonlardır (Drollinger, 2010). 
İçsel değerler bağlamında bireyin ahlaki yükümlü-
lük çerçevesinde bağışta bulunup bulunmaması öz-
geciliği içermektedir. Görgül çalışmalar empati ve 
özgeci davranış arasında bir ilişki olduğunu ortaya 
koymaktadırlar (Burks vd., 2012, Piliavin ve Charng, 
1990, Eisenberg ve Miller, 1987). Batson’un geliştirdi-
ği (1991) empati ve özgecilik hipotezi bağış sürecinde 
empati ve özgecilik motivasyonlarıyla hareket eden 
bireyler için anlamlı bir çerçeve sağlayabilmektedir. 
Temel olarak empati-özgecilik hipotezi bireylerin 
başkalarının içinde bulunduğu durumu anlamaya ça-
lışma, acılarını paylaşma ve onların faydasına eylem-
lerde bulunmayı konu edinmektedir. Bireyin bağış 
sürecinde empatiyle hareket etmesi ihtiyaç sahibinin 
içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışıp onun ya-
şam kalitesini artırma, ihtiyacını giderme gibi özgeci 
bir motivasyonla eylemde bulunmasını sağlamakta-
dır. Bu süreçte empati ve özgecilik arasında yakın iliş-
ki bulunmaktadır. Burks vd. (2012) empati-özgecilik 
hipotezi bağlamında yaptıkları çalışmada özgecilik ve 
empati arasında pozitif ilişki bulmuşlardır. 

H1: Empati motivasyonu gönüllü hizmet sağlama 
tutumu üzerinde pozitif etki göstermektedir.

H2: Özgecilik motivasyonu gönüllü hizmet sağla-
ma tutumu üzerinde pozitif etki göstermekte-
dir.

Dünyadaki bütün büyük dinler ve öğretilerde bağış 
yapma geleneği yer almakta ve hemen hemen tü-

münde başkalarının ihtiyacını gidermek adına ba-
ğışta bulunma öğütlenmekte ve desteklenmektedir. 
Dini inanç sistemleri bağışta bulunmanın bireyin bir 
sorumluluğu olduğunu vurgulamaktadırlar (Wilson 
ve Musick, 1997). Farklı dinlerin ve öğretilerin bağış 
konusunda bireyleri motive etmeleri ve teşviki yar-
dım kurumları aracılığıyla yapılan bağışlarda da dini 
değerlerin etkisini göstermektedir. Araştırmalar dini 
bağlılığın yüksek olması durumunda bağışa eğilimin 
yükseldiğini ve bireylerin daha fazla bağışta bulun-
duğunu göstermektedir (Sargeant ve Jay, 2004, s.  97). 
Worthington vd. (2010) dindarlık ile ilgili yaptıkla-
rı çalışmada dindarlığın içsel ve bireylerarası olmak 
üzere iki alt boyuttan oluştuğunu öne sürmektedirler. 
İçsel dindarlık bireyin toplumsal yaşam içerisindeki 
ilişkilerini ve hayata bakış açısını etkileyen bir süreç 
olarak değerlendirilmektedir. Bireylerarası dindarlık 
grup içerisinde paylaşılan eylemlerle ve davranışlarla 
somut bir görünüm kazanmaktadır. Dindarlığın bu 
iki alt boyutunun gönüllü hizmet sağlama ile ilişkili 
olduğu düşünülmektedir.     

H3: Dindarlık motivasyonu gönüllü hizmet sağlama 
tutumu üzerinde pozitif etki göstermektedir.

H3a: İçsel dindarlık motivasyonu gönüllü hiz-
met sağlama tutumu üzerinde pozitif etki 
göstermektedir.

H3b: Bireylerarası dindarlık motivasyonu gö-
nüllü hizmet sağlama tutumu üzerinde 
pozitif etki göstermektedir.

Bağış yapanlar aile, sosyal çevre, içinde yaşadığı yerel 
toplum ve bağış yaptığı örgüt tarafından tanınma ve 
kabul görme amacıyla bağış yapabilmektedirler (Sar-
geant ve Shang, 2010, s. 66-67). Bağış yapan belirli bir 
gruba erişmek ya da dahil olmak isteyebilir ve hayır-
sever eyleminden dolayı tanınma arzusunda olabilir 
(Ostrower, 1997’den aktaran Sargeant ve Woodliffe, 
2008). Bağış davranışıyla ilgili yapılan araştırmalarda 
sosyal bir ortama giren bireyin başkaları tarafından 
gözlendiğinde daha cömert hareket ettiklerini orta-
ya koymaktadır (Reinstein ve Reiner, 2012). Bağış 
sürecini hediye vermenin ticari olmayan bir boyutu 
olarak değerlendiren Belk’e göre (1979), hediye ver-
menin işlevlerinden biri bağış yapan ve bağışı kabul 
eden arasında değişim ilişkisi oluşturmaktır. Gönüllü 
hizmet sağlamak, eşya veya para bağışlamak bunlar 
arasında sayılabilir. Bu ticari olmayan değişimlerde 
konu statü, seçkinlik ve üstünlük olduğunda sos-
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yal değişim teorisi anlamlı bir çerçeve sunmaktadır. 
Para, maddi nesneler (eşyalar), isteğe bağlı olarak 
zamanın ve bireysel yeteneklerin sosyal gücün bir 
kaynağı olarak bireylerin sosyal etkileşiminde, psiko-
lojik olarak mutluluk ve iyi hissetmeleriyle kişisel çı-
karlarının kaynağı olarak görülebilmektedir. Andrea-
sen ve Kotler (2007) benlik saygısı, tanınma ve itibar 
görmenin bağış davranışının anahtar motivasyonları 
olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Bu süreçte bazı 
yardım kurumları bağış yapanlar için bir prestij kay-
nağı olarak görülebilmektedir (Sargeant, 2006; Ben-
nett, 2007). Literatürde yer alan çalışmalarda gösteriş 
motivasyonunun gönüllü hizmet sağlamayla pozitif 
ilişkili olduğunu belirtmekle birlikte bu çalışmanın 
keşfedici bölümünde katılımcılar bunun tam tersi bir 
görüş belirtmişlerdir. Bu nedenle aradaki ilişkinin 
yönünü kestirebilmek mümkün görünmemektedir. 

H4: Gösteriş motivasyonu gönüllü hizmet sağlama 
tutumu üzerinde etki göstermektedir.

Bireyin toplum içerisinde üstlendiği roller ve ondan 
beklentiler bağış yapma sürecindeki tercihlerini açık-
layabilmektedir. Örneğin gönüllü hizmet sağlamada 
veya parasal bağış yapmada ailenin ve sosyal çevrenin 
beklentileri bireyin zamanını bağış için ayırıp ayıra-
mayacağı üzerinde belirleyici olabilecektir (Drollin-
ger, 1997). Bağış sürecine ilişkin bireyin başkalarıyla 
olan etkileşimi ve toplum içerisindeki rolleri sem-
bolik etkileşimcilik teorisiyle açıklanabilmektedir. 
Sembolik etkileşimcilik temelde bireylerin toplum-
sal etkileşim tarafından şekillenen düşünme kapasi-
tesiyle donatıldıklarını iddia etmektedir. Toplumsal 
etkileşim sürecinde bireyler düşünme kapasitelerini 
kullanmalarına ve bireye özgü eylem ve etkileşim yü-
rütmelerine imkân sağlayan anlamları ve sembolleri 
öğrenirler. Bireylerin herhangi bir durumu yorumla-
malarında eylem ve etkileşim amacıyla kullandıkları 
anlam ve sembollerde değişiklik yapabilirler. Eylem 
ve etkileşimin iç içe geçmiş kalıpları grupları ve top-
lumları oluşturmaktadır (Ritzer, 2011, s. 390). Birey-
ler yaşam süresi boyunca farklı roller üstlenmekte 
ve başkalarıyla olan etkileşim süreçlerinde davranış 
kalıpları, normları ve beklentileri öğrenmektedirler. 
Sosyal normların kazanımıyla birlikte çevreyle ve 
başkalarının olumlu sosyal davranışlarıyla olan et-
kileşim bireyin bu yönde eylemde bulunmasını sağ-
layabilmektedir (Drollinger, 1997). Bağış literatürü 
gösteriş motivasyonu gibi sosyal etki motivasyonun 
da bireyi gönüllü hizmet sağlamaya yönlendirebilece-
ğini söylemektedir fakat çalışmamızın keşfedici bölü-

münde katılımcılar başkalarının beklentilerinin onlar 
üzerinde olumsuz bir etki bırakacağını belirtmişler-
dir. Bu nedenle aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H5: Sosyal etki motivasyonu gönüllü hizmet sağla-
ma tutumu üzerinde etki göstermektedir.

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada bireyin bağış süreci üzerinde durul-
maktadır. Bu bağlamda analiz düzeyi bireydir. Ça-
lışmada gönüllü hizmet sağlayan bireylere ulaşılması 
hedeflenmiştir. Bu nedenle yargısal (amaçlı) örnek-
lem kullanılması benimsenmiştir. Nitel ve nicel araş-
tırmada konunun bağlamına göre araştırmacı vakala-
rı belli ölçütlere göre seçmektedir. Bir vakanın seçilip 
seçilmeyeceğini belirleyen ise onun özel içeriğidir. Bu 
nedenle daha çok amaca yönelik örneklem türü kul-
lanılır (Neuman, 2012, s. 320). Bu araştırmada gönül-
lü hizmet sağlayan bireylere ulaşılması amaçlandığın-
dan, yargısal örneklem türlerinden ölçüt ve kartopu 
örnekleme tercih edilmiştir. Yargısal örneklemede öl-
çüt olarak katılımcıların gönüllü hizmet sağlamaları 
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda çalışmada yalnızca 
yardım kurumlarında gönüllü hizmet sağlayan bi-
reylere ulaşılmıştır. Veriler çevrimiçi anket formuyla 
yardım kurumlarında gönüllü hizmet sağlayanlardan 
7’li Likert tipi ölçekle (Kesinlikle Katılmıyorum…
Kesinlikle Katılıyorum) 2014 yılının Eylül ayında  
toplanmıştır. Hazırlanan anket formu öncelikle yar-
dım kurumlarında gönüllü hizmet sağlayanlara gön-
derilmiş ve onlarında çevrelerinde gönüllü hizmet 
sağlayanlara e-posta ve sosyal medya uygulamalarını 
kullanarak anket formunu ulaştırmaları istenmiştir. 
Verilerin toplandığı dönemde gönüllü hizmet sağla-
yan 396 kişiye ulaşılmıştır. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm-
de geçerliği ve güvenirliği test edilmiş ölçek ifadele-
rine yer verilmiştir. İkinci bölümde ise katılımcıların 
sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
ifadeler yer almıştır. Ölçeklerin geçerliliği tercüme 
yeniden tercüme, uzman panel ve pilot uygulama 
yoluyla test edilmiştir. Ölçeklerin güvenirliğinde 
Cronbach Alfa katsayısına bakılmış ve bir ölçek ha-
ricinde kullanılan tüm ölçeklerin alfa katsayısı 0.70 
ve üzerinde bulunmuştur. (Hair, Anderson, Tatham, 
ve Black, 1998). Araştırmada kullanılan ölçeklerin 
yapı geçerliliğini test etmek ve araştırma bağlamın-
da kullanılan değişkenler setinin temelini oluşturan 
faktörlerin neler olduğu ve bu faktörlerden her bi-
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rinin değişkenlerden her birini açıklama derecesini 
görmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulan-
mıştır. Açıklayıcı faktör analizinde temel bileşenler 
analizi ve varimax döndürme yöntemi uygulanmıştır. 
Ölçeklerin KMO değerleri 0.50 ve üzerinde (Field, 
2000) Bartlett Küresellik testi anlamlıdır. Araştırma-

da kullanılan dindarlık ölçeği haricinde tüm ölçekler 
tek boyuttan oluşmaktadır. Dindarlık ölçeği içsel ve 
bireylerarası dindarlık olmak üzere orijinal ölçeğe 
benzer şekilde iki alt boyuttan oluşmuştur. Tablo 1’de 
araştırmada kullanılan ölçekler yer almaktadır.

Tablo 1. Ölçekler

Ölçekler İfade Sayısı Yararlanılan Çalışmalar 

Gönüllü Hizmet Sağlama Tutumu 3 Yavas ve Riecken (1985) 

Gösteriş 7 

• Sargeant v.d. (2006) 
• Grace ve Griffin (2009) 
• Green ve Webb (1997) 
• Mathur (1996) 

Özgecilik 5 Green ve Webb (1997) 

Sosyal Etki 4 Bennett ve Choudhury (2009) 

Empati 4 Schlegelmilch v.d. (1997) 

Dindarlık (İçsel & Bireylerarası) 10 Worthington v.d. (2003) 

 

Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılanların tümü aylık belli bir saatle-
rini gönüllü hizmet için ayırdıklarını belirtmişlerdir. 
Farklı yaş gruplarından oluşan katılımcılar arasında 
orta yaş ve üzerinde olanlar daha fazladır. Bu çalışma-
nın örnekleminde erkek katılımcılar ile üniversite ve 
lisansüstü eğitim alanlar daha fazladır. Katılımcıların 
büyük bir bölümü bir işte çalışmaktadır. Katılımcılar 
insani yardım, sağlık, çevre ve eğitim alanlarında gö-
nüllü hizmet sağlamayı tercih etmektedirler. 

Bağış ve gönüllü hizmet sağlama literatüründe bi-
reyin eğitim seviyesinin artmasıyla gönüllü hizmet 
sağlama arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu ifade 
edilmektedir. Özellikle lisans ve lisansüstü eğitim 
seviyesine sahip bireylerin bağışa daha fazla katılım 
gösterdikleri ve daha fazla miktarda bağış yaptıkla-
rı ortaya çıkmaktadır Eğitim seviyesinin artmasıyla 
birlikte bireyler bağış yapmaya ve gönüllü olmaya 
daha fazla eğilim göstermektedirler (Sargeant, 1999). 
Bunun nedeni olarak eğitim düzeyi yüksek olanların 
kitle iletişim araçlarını bilgi sahibi olmada daha et-
kin kullanabilmeleri ve onları dünyanın genel haliyle 
ilgili daha fazla bilgiye erişmelerini mümkün kılmak-

tadır (Bekkers, 2010). Günümüz yardım kurumları-
nın modern pazarlama uygulamalarını kullanmaları 
ve kitle iletişim araçlarıyla hedef kitlelerine ulaşma 
çabaları görece eğitim düzeyi yüksek olan bireylere 
daha kolay ulaşmalarını sağlayabilmektedir. Bu bağ-
lamda yardım kurumlarına bağış yapan ve gönüllü 
hizmet sağlayanların içerisinde eğitim düzeyi yük-
sek olanlar daha büyük bir oranı temsil etmektedir. 
Bu çalışmanın örnekleminde yer alan katılımcıların 
önemli bir bölümünü lisans ve üzerinde eğitime sa-
hip olanlar oluşturmaktadır. 

Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki kore-
lasyonlara bakıldığında hem pozitif hem de negatif 
yönde düşük ve orta düzeyde korelasyonlar görül-
mektedir.

Araştırmada değişkenler arasında çoklu birlikte de-
ğişkenlik olup olmadığını görmek amacıyla varyans 
artış faktörü (VIF) ve tolerans değerlerine bakılmış-
tır. VIF değerleri 10’un altında ve tolerans değerleri 
0,2’nin üzerinde olduğu görülmektedir (Hair, Ander-
son, Tatham ve Black, 1998). Regresyon modelinde 
çoklu birlikte değişkenliğin olmadığı söylenebilir.
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Tablo 2. Katılımcıların Özellikleri

Aylık Ortalama Gönüllü Hizmet (saat) 15,75  

En Fazla Tercih Edilen Yardım Alanları 

• İnsani Yardım 
• Sağlık 
• Çevre 
• Eğitim 

Yaş 

Minimum= 16 

Maksimum= 74 

Ortalama=36,27 

Cinsiyet 
Erkek= 234 

Kadın= 143 

Eğitim 

İlköğretim= 7 

Lise= 33 

Üniversite Öğrencisi= 32 

Üniversite= 113 

Lisansüstü= 193 

Çalışma 

Çalışıyor= 313 

Çalışmıyor= 38 

Emekli= 9 

 

Tablo 3. Korelasyon Matrisi, Güvenirlik, Ortalama ve Standart Sapma

** p < 0.01

Ölçekler Gösteriş Özgecilik 
Sosyal 

Etki 
Empati İçsel Bireylerarası Ortalama 

Standart 

Sapma 
Güvenirlik 

Gönüllü  ,025 ,309** ,038 ,237** ,147** ,219** 5,39 1,26 0,65 
Gösteriş  -,212** ,362** -,219** -,086 ,025 1,50 0,86 0,87 
Özgecilik   -,149** ,468** ,384** ,252** 5,97 0,94 0,82 
Sosyal Etki    -,223** -,054 ,066 1,99 1,03 0,82 
Empati     ,141** ,021 5,86 0,83 0,78 
İçsel      ,732** 5,25 1,61 0,93 
Bireylerarası       4,22 1,79 0,91 
 

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları

Bağımlı Değişken: Gönüllü Hizmet Sağlama 
Bağımsız Değişkenler B Standart Hata β  t p Tolerans VIF 

Gösteriş ,17 ,074 ,073 1,436 ,152 ,833 1,200 
Özgecilik ,329 ,075 ,248 4,354 ,000 ,668 1,496 
Sosyal Etki ,073 ,062 ,061 1,189 ,235 ,838 1,193 
Empati ,251 ,082 ,166 3,074 ,002 ,744 1,343 
Dindarlık (İçsel) -,116 ,056 -,149 -2,062 ,040 ,415 2,409 
Dindarlık (Bireylerarası) ,180 ,049 ,256 3,669 ,000 ,447 2,238 
R = 0.393 

R
2 
= 0.154 

Düzeltilmiş R
2
 = 0.141 

F = 11.821 

p = .0001 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Araştırmanın örneklemi çerçevesinde regresyon ana-
lizi sonuçlarına göre gösteriş ve sosyal etki motivas-
yonlarının gönüllü hizmet sağlama tutumu üzerinde 
etkisi olmadığı görülmektedir. Bireylerarası dindar-
lık, özgecilik ve empati gönüllü hizmet sağlama üze-
rinde pozitif etkiye sahiptir. Bireylerarası dindarlık 
diğer motivasyonlara göre daha fazla açıklayıcılığa 
sahiptir. İçsel dindarlık alt boyutu ise gönüllü hizmet 
sağlama üzerinde negatif ve anlamlı etki göstermek-
tedir. Buna göre H1, H2 ve H3b hipotezleri desteklen-
miş H3a, H4 ve H5 hipotezleri desteklenmemiştir.

Bu çalışmada dindarlık motivasyonu gönüllü hizmet 
sağlama tutumunu diğer motivasyonlardan daha faz-
la açıklamaktadır. Farklı kültürlerde yapılan çalışma-
larda da dindarlığın bağış süreciyle yakından ilişkili 
olabileceği bulunmuştur. Örneğin Todd ve Lawson 
(1999) bağış yapanları sınıflandırdıkları çalışmaların-
da sık ve düzenli olarak bağış yapanların toplumun 
istikrarı için daha fazla kaygı duydukları ve adalet-
sizliğe karşı daha duyarlı olduklarını, aynı zamanda 
maddi durumlardan çok manevi durumlara önem 
verdiklerini ve dini değerlere bağlı olduklarını be-
lirtmektedir. Gönüllü hizmet sağlama bağlamında 
yapılan çalışmalarda dini değerlere bağlılığın doğru-
dan gönüllülüğün kaynağı olarak görülebilmektedir. 
Farklı araştırmalarda aile, arkadaşlar, akrabalar ve 
komşulara yardım gibi doğrudan gönüllülüğün dini 
değerler ile ilişkili olabileceği bulunmuştur (Wilson 
ve Musick, 1997; Van Tienen, 2011). Bununla bir-
likte yardım kurumlarında gönüllü hizmet sağlama 
ve doğrudan gönüllülüğün arasında pozitif ilişkinin 
olduğu ve bireylerin empati ve dindarlık gibi ortak 
motivasyonları paylaştığı belirtilmektedir (Taniguc-
hi ve Thomas, 2011; Lee ve Brudney, 2012). Burada 
dikkat edilmesi gereken noktalardan biri içsel dindar-
lık alt boyutunun beklenenin aksine gönüllü hizmet 
sağlama tutumu üzerinde negatif etki göstermesidir. 
Kendini içsel dindar olarak tanımlayan bireyler gö-
nüllü hizmet sağlama konusunda olumlu bir tutum 
geliştirmemektedirler. Burada içsel ve bireylerarası 
dindarlığın katılımcılar tarafından nasıl algılandığı 
da önemlidir. 

Dindarlığın dışında empati motivasyonu gönüllü 
hizmet sağlama ile ilişki göstermektedir. Empatik eği-
limlerin bağış süreciyle yakın ilişki içerisinde olduğu, 

farklı araştırmalarda desteklenmektedir (Davis, 1983; 
Sargeant ve Woodliffe, 2008; Verhaert ve Poel, 2011; 
Lee vd., 2014). Sargeant (1999) birçok farklı değiş-
kenin bağış sürecinde etkili olabileceğini ve empa-
tinin bağış davranışında anahtar bir rol oynadığını 
belirtmektedir. Empati sürecinde kendini başkasının 
yerine koyanlar onun bakış açısından olayları ve du-
rumları görebilmektedir. Bu süreç bireyleri ihtiyaç 
sahiplerine bağışta bulunmaya motive edebilmekte-
dir (Batson, 1987; Eisenberg ve Miller, 1987). Bekkers 
(2005) Hollanda‘da bağış yapanlar arasında yürüttü-
ğü çalışmasında empati ve gönüllü hizmet sağlama 
arasında anlamlı ilişki olduğunu belirtmiştir.

Winterich vd. (2013) çalışmalarında tanınma ya da 
itibar görmenin bağış davranışı üzerinde etkili olma-
sı beklenen motivasyonlardan biri olduğunu ifade et-
mektedirler. Hem parasal bağışlar hem de gönüllülük 
üzerine yaptıkları çalışmalarında tanınma ya da itibar 
görmenin bağış davranışı üzerinde etkili olabileceği-
ni öne sürmektedirler. Bireylere tercih imkânı verildi-
ğinde genellikle bağışlarının başkaları tarafından bi-
linmesini istemektedirler (Andreoni ve Petrie, 2004). 
Gösteriş motivasyonu bilinenin aksine bu çalışmada 
gönüllü hizmet sağlama üzerinde etki göstermemiş-
tir. Bunun nedeni olarak toplumsal beklentilere uyan 
yanıtlar verme eğilimiyle (sosyal arzu edilebilirlik)  
ya da kültürel olarak bireylerin yaptıkları bağışın gö-
rünür olmaktan ziyade gizli kalmasını istemeleridir. 
Bir diğer neden olarak dindarlığın, empatinin ve öz-
geciliğin gönüllü hizmet sağlama üzerinde açıklayıcı 
olması bireylerin kendi çıkarları için değil alıcının 
faydasına odaklanmalarıdır. Bu durumda gösteriş 
motivasyonunun bu örneklem bağlamında etki gös-
termemesi anlamlıdır.  

Taniguchi (2011) yardım kurumlarında gönüllü hiz-
met sağlama üzerine yaptığı çalışmasında özgecilik, 
empati ve sosyal etki motivasyonlarının gönüllü hiz-
met sağlamayla ilişkili olduğunu ifade etmektedir. 
Lee vd.’nin (1999) yaptıkları çalışmada ise parasal ba-
ğışlar, gönüllü hizmet sağlama ve kan bağışı arasında-
ki benzerlikler ve farklılıklar incelenmiştir. Çalışma-
da algılanan beklentiler, ailenin rol model olması ve 
geçmiş bağış davranışı yer almaktadır. Bu değişkenler 
bağış yapma niyeti üzerinde anlamlı olarak tahmin-
de bulunmaktadırlar. Bağışın en görünür ve kamuya 
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açık biçimi olan gönüllü hizmet sağlama diğer bağış 
biçimlerine göre başkalarının beklentilerinden daha 
fazla etkilenmektedir. Bu çalışmada sosyal etki mo-
tivasyonunun gönüllü hizmet sağlama üzerinde an-
lamlı bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır. Araştırma-
ya katılanların empati ve özgecilik motivasyonlarıyla 
hareket etmesi ihtiyaç sahibinin fayda sağlamasının 
önemli görüldüğüne işaret etmektedir. Bu nedenle 
başkalarının beklentileri gibi bireysel çıkara odaklı 
olmayı engellemektedir. Sosyal etki motivasyonunun 
araştırmaya katılanlar tarafından etkili bir motivas-
yon olmadığı bu çerçevede açıklanabilir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmada gönüllü hizmet sağlama üzerinde etki-
si olduğu düşünülen özgeci ve bencil motivasyonlar 
değerlendirilmiştir. Araştırma örneklemi bağlamında 
değerlendirildiğinde özgeci motivasyonların (empati, 
özgecilik ve dindarlık) yardım kurumlarında gönüllü 
hizmet sağlama tutumu üzerinde etkili olduğu orta-
ya çıkmıştır. Bağış yapmanın bencil motivasyonları 
olarak değerlendirilen gösteriş ve sosyal etki motivas-
yonları ise gönüllü hizmet sağlama tutumu üzerinde 
etkili değildir.

İleride yapılacak çalışmalarda farklı bağış biçimleri 
(parasal bağışlar, kan bağışı, doğrudan bağışlar) ve 
bağış motivasyonları arasındaki ilişkiler araştırılabi-
lir. Bağış biçimlerinde motivasyonların rolünün bi-
linmesi sivil toplum kuruluşlarının hedef kitlelerine 
ulaşmasında ve bu doğrultuda faaliyetleri için kaynak 
yaratmada fayda sağlayabilecektir. 

Bu çalışma sınırlı sayıda içsel motivasyona ve yal-
nızca gönüllü hizmet sağlayanlar üzerindeki moti-
vasyonlara odaklanmıştır. Bu nedenle diğer bağış 
biçimleriyle ilgili sınırlı ipucu sağlamaktadır. Ça-
lışmada yer alan katılımcılar belli alanlarda gönüllü 
hizmet sağlamaktadırlar ve eğitim seviyeleri lisan ve 
lisansüstü alanlarda yoğunlaşmaktadır. Her ne kadar 
ilgili çalışmalar (Sargeant, 1999; Bekker, 2010) eğitim 
seviyesinin artmasıyla gönüllü hizmet sağlamaya ka-
tılımında arttığını belirtmekle birlikte ortaya çıkan 
sonuçlar bu örneklem bağlamında değerlendirilme-
lidir. Bu durum sonuçların genellenebilirliğini de sı-
nırlandırmaktadır.
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Öz
İktisat biliminin temelini oluşturan kıt kaynakların 
daha duyarlı şekilde kullanılması amacı Pazarlama 
3.0’a geçiş sürecini hızlandırmıştır. Hem işletmelerin 
hem de tüketicilerin yaşadığı çevrenin gelecek nesil-
lere de kalması sürdürülebilir bir anlayış sayesinde 
mümkün olmaktadır. Tüketicilerin artan çevresel du-
yarlılıkları ile birlikte yeşil pazarlamayı daha çok dik-
kate almaları, işletmeleri üretim ve pazarlama strate-
jilerinde köklü değişiklikler yapmaya zorlamıştır. Yeşil 
pazarlama faaliyetlerini benimsemeyen işletmeler ise 
zamanla tüketicilerin radarından uzak kalmışlardır. 
Bu çalışmada tüketicilerin çevre duyarlılıkları ve aylık 
ortalama bütçelerinin (gelirin) yeşil ürün satın alma 
duyarlılıkları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç-
la Sakarya Üniversitesi’nde 432 öğrenciye anket uygu-
lanmış; elde edilen bulgular Spss20 programı ile kore-
lasyon ve regresyon analizine tabi tutulmuştur. Analiz 
sonuçları incelendiğinde çevre duyarlılığı ve gelirin, 
yeşil ürün satın alma duyarlılığı üzerinde etkili oldu-
ğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan yola çıkarak, tüke-
ticilerin bilinç düzeylerindeki artışın ve daha alt gelir 
grupları için yeşil ürün maliyetlerindeki azalışın yeşil 
pazarlamayı daha da ileriye taşıyacağı ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çevre Duyarlılığı, Gelir, Yeşil 
Ürün, Yeşil Pazarlama

Abstract
The aim of using limited resources in a more conscio-
us way accelerates the transition process to Marketing 
3.0. Transferring of the environment both consumers 
and organizations living in to future generations is 
possible with a sustainable point of view. Increasing 
environmental awareness of consumers has forced or-
ganizations to make radical changes on producing and 
marketing systems. Businesses don’t adopt green mar-
keting activities have stayed away from consumers. In 
this study, the effects of environmental awareness and 
income of consumers on green product purchasing 
awareness have been investigated. For this purpose 
the questionnaires implemented to 432 students from 
Sakarya University; data subjected to the correlation 
and regression analysis with Spss20. When the results 
analyzed, it’s concluded environmental awareness and 
income affect green product purchasing awareness. Ac-
cordingly, it can be expressed increasing environmental 
awareness of consumers and decreasing cost of green 
products for lower income groups move green marke-
ting forward.

Keywords: Environmental Awareness, İncome, Green 
Product, Green Marketing
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Giriş
Her geçen gün artan insan nüfusunun ihtiyacını kar-
şılayabilmek için dünya kaynakları hızla tüketilmek-
tedir. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesi beraberin-
de çevre kirliliği sorununu da getirmiştir. Çevresel 
kirliliğin yarattığı tehdidin küresel boyutlara ulaştığı 
dünyamızda, gelecek nesillerin sağlıklı yaşayabilme-
leri için gerek bireylerin gerekse kurumların çeşitli 
önlemler alması, kaynakları bilinçli bir şekilde kulla-
nıp çevreye daha fazla önem vermesi gerekmektedir.

Çevre kirliliğinin bilincinde olan bireyler çevre konu-
sunda daha hassas davranmaya özen göstermektedir. 
Tüketiciler, içinde bulundukları çevreye en az zararı 
veren, yenilenebilir kaynakların üretimde daha faz-
la kullanımını ve ürünlerin ekosistem içinde daha 
güvenli olmasını tercih etmektedirler (Karaca, 2013, 
s.99). Tüketicilerin çevreye olan duyarlılıklarıyla bir-
likte yeşil pazarlama, yeşil ürün, çevre duyarlılığı gibi 
kavramlar üzerinde durulması gereken önemli birer 
konu haline gelmiştir. Bu da tüketicileri daha bilinçli 
davranarak çevre dostu ürün ve hizmetleri satın al-
maya; çevresel uygulamaları dikkate alan firmaları 
tercih etmeye yönlendirmiştir (Kalafatis vd., 1999, 
s.441; Laroche vd., 2001, s.515; Roberts, 1996, s.217).

Tüketicilerin bu yönelimi, dünyayı daha yaşanılabilir 
bir hale getirmek ve müşterilerle uzun dönemli iliş-
kiler kurmak adına firmaları da yeşil odaklı olmaya 
itmiştir. Çevresel duyarlılığı yüksek olan tüketicilerin 
çevre dostu yeşil ürünleri tercih etmeye başlamaları 
hem çevreye zarar veren diğer ürünlerin üretimden 
kalkmasını hem de işletmelerin ürün ve üretim şekil-
lerinde yeniden düzenlemeye gitmelerini sağlamıştır. 
Ayrıca hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve çe-
şitli sivil toplum örgütlerinin artan baskılarıyla birlik-
te çevrenin korunmasına yönelik çeşitli düzenlemeler 
geliştirilmesi, yeşil üretim ve pazarlamanın önemini 
arttırmıştır. Yaşanan bu değişimler karşısında işlet-
meler de çevreye verilen zararı asgari düzeye indir-
mek ve ortadan kaldırmak amacıyla yeşil ürün olarak 
bilinen çevre dostu ürünler üretmeye başlamışlardır.

Bu çalışmada, bireylerin yeşil ürün satın alma duyar-
lılığını etkileyen birtakım değişkenler incelenmiştir. 
Bu amaçla öncelikle bir literatür taraması gerçekleş-
tirilmiş; ardından da belirlenen bağımsız değişkenler 
çevre duyarlılığı ve gelirin (aylık ortalama bütçenin), 
yeşil ürün satın alma duyarlılığı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır.

Yeşil Pazarlama 
Tüketiciler kullandıkları ürünlerin kendi ihtiyaçları-
nı nasıl karşılayacağını ve bu ürünlerin çevreyi nasıl 
etkileyeceğini dikkate alarak yaşam tarzlarını ve satın 
alma davranışlarını çevreyle uyumlu olacak şekil-
de değiştirmeye başlamışlardır (Barber, 2012, s.26). 
Özellikle son yıllarda yaşanan çevresel yozlaşmadaki 
artışla birlikte tüketicilerin çevresel konularda daha 
duyarlı davranışlar sergilediği görülmektedir (Han 
vd., 2000, s.519). 

Tüketicilerin artan çevresel hassasiyetleri ve çevreye 
en az zarar veren ürünleri tercih etme eğilimleri, iş-
letmeler üzerinde önemli bir baskı oluşturmaktadır. 
Bu baskı, işletmeleri bu yönde stratejiler geliştirmeye 
zorlamaktadır (Ay ve Ecevit, 2005, s.240). Bu doğrul-
tuda bazı işletmeler, karşılarına çıkan yeşil fırsatları 
değerlendirerek tüketicilerin beklentileri ile paralel 
bir şekilde ürün ve üretim biçimlerini düzenlemeye 
yönelmiştir. Ancak çoğu işletme ise henüz yeşil pa-
zarlama konusunda yeterli duyarlılığa sahip olmadığı 
için pazarlama faaliyetlerini yeşil pazarlama anlayı-
şı çerçevesinde şekillendirememiştir (Chen, 2010, 
s.308; Chen ve Chang, 2012, s.503).

Yeşil pazarlama kavramı ilk defa Amerikan Pazar-
lama Birliği (AMA) tarafından 1975 yılında düzen-
lenen “ekolojik pazarlama” seminerinde tartışılmış 
ve literatürde yer almaya başlamıştır (Grant, 2008; 
akt., Karaca, 2013, s.100). Yeşil pazarlama, toplumun 
beklentileriyle uyumlu, doğal çevreye minimum se-
viyede zarar verecek şekilde oluşturulmuş faaliyetler 
topluluğudur (Karaca, 2013, s.100). Yeşil pazarlama, 
tüketicilerin yeşil ihtiyaçlarını tatmin etmek için 
geliştirilmiş yeni bir pazarlama kavramıdır. Bütün 
pazarlama faaliyetlerini kapsayan yeşil pazarlama, 
tüketicilerde çevreci tutum ve davranışlar geliştirip 
sürdürmeyi amaçlamaktadır (Chen ve Chang, 2012, 
s.503). Ürün farklılaştırması, fiyatlandırma, dağıtım 
ve tutundurma faaliyetlerini de içine alan yeşil pazar-
lama, tüketicilerin çevresel ihtiyaçlarını tatmin ede-
rek, çevre üzerindeki zararlı etkiyi en aza indirmeyi 
amaçlamaktadır. Yeşil pazarlama, çevresel ihtiyaç-
ların oluşturulmasında farklılaşmanın yanı sıra pa-
zarlama kurallarının yeniden şekillenmesinde de rol 
oynamaktadır (Chen ve Chang, 2012, s.503).

Jain ve Kaur (2004, s.189) yeşil pazarlamayı, tüketici-
lerde çevre dostu tutum ve davranışlar geliştirme ve 
sürdürmeyi amaçlayan pazarlama faaliyetleri olarak 
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tanımlamaktadır. Yeşil pazarlama kavramı bizlere 
eko, çevre dostu, dünya dostu ve sürdürülebilirlik 
mesajları vermektedir (Chen ve Chang, 2012, s.505; 
Yıldırım, 2014, s.134). 

Yeşil veya sürdürülebilir pazarlama, tüketici istek 
ve gereksinimlerini karşılamaya yönelik her türlü 
çevre dostu pazarlama faaliyetlerini içerir. (Yücel ve 
Ekmekçiler, 2008, s.327). Çevreye verdikleri zararın 
bilincine varan tüketiciler verdikleri zararı en aza in-
direbilmek adına işletmelerden çevre dostu ürünler 
talep etmektedirler. Yeşil pazarlama anlayışına göre 
işletmelerin görevi, hedef pazarın istek ve ihtiyaçla-
rının yanında ilgi alanlarını da belirlemek, bunları 
rakiplere göre daha etkin bir biçimde tatmin etmek 
ve bunu yaparken de toplumun refahını sürekli iyileş-
tirmeye çalışmaktır (Ekinci, 2007, s.20; akt., Kuduz ve 
Zerenler, 2013, s.129). Kısacası yeşil pazarlama, hem 
işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri hem de tü-
keticilerin yaşadığı çevreyi de dikkate alarak pazarla-
ma faaliyetlerinin çevresel zararı en aza indirgeyecek 
veya ortadan kaldıracak bir biçimde gerçekleştirilme-
si olarak tanımlanabilir.

Yeşil Ürün
Günümüzde gerek işletmeler gerekse tüketiciler, yeşil 
ürün kullanımında geçmiş dönemlere kıyasla daha 
duyarlı davranmaktadırlar (Neuner, 2000, s.153). 
Yeşil ürün, dünyayı kirletmeyen, doğal kaynakları 
bitirmeyen ve geri dönüştürülebilen ya da muhafaza 
edilebilen üründür (Shamdasani vd. 1993, s.488; akt., 
Kuduz ve Zerenler, 2013, s.144). Yeşil ürün, yaşam 
sürecinin sonuna geldikten sonra, ayrıştırma veya za-
rarlı olmayan malzemelerin yeniden kullanılabilmesi 
için geri dönüşüm süreçlerine giren ürün olarak da 
tanımlanabilir. Yeşil ürün aynı zamanda çevre dostu 
ürün olarak da bilinmektedir. 

Çevreyle dost ürünler; dayanıklı, zehir içermeyen, 
kirliliğe neden olmayan, geri dönüşümlü ve çevreye 
zarar vermeyen üretim yöntemleri ve teknolojileri ile 
üretilen ürünlerdir (Emgin ve Türk, 2004, s.9; Türk 
ve Gök, 2010, s.204; Duru ve Şua, 2013, s.127). Son 
dönemde tüketicilerin, çevre dostu ürün satın alma 
taleplerini her fırsatta dile getirdikleri ve yeşil ürün 
üretmeyen işletmelerin ürünlerini satın almayarak 
boykot ettikleri gözlenmektedir (Johri ve Sahasak-
montri, 1998, s.266). Çevreye olan hassas tutumlarını 
satın alma kararlarına yansıtan tüketiciler, yeşil ürün-
leri diğer ürünlere tercih ederek bu ürünleri ödüllen-

dirmektedirler (Odabaşı, 1992, s.4; Çabuk vd., 2008, 
s.88). Bir başka ifade ile çevre duyarlılığına sahip tü-
keticilerin bu duyarlılıklarını yeşil ürün satın alma 
davranışına çevirdikleri; bu sayede çevreye de olumlu 
katkıda bulundukları söylenebilir.

Çevre Duyarlılığı ve Yeşil Ürün Satın 
Alma Duyarlılığı
Çevre duyarlılığı, çevre sorunlarına karşı olumlu 
girişimlerde bulunmaya istekli olma biçimi olarak 
ifade edilebilir (Çalışkan, 2002, s.3; akt., Çabuk ve 
Karacaoğlu, 2003, s.191). Tüketiciler yaşadıkları or-
tamdaki çevre sorunları karşısında hem ihtiyaçları-
nı en iyi şekilde karşılayacak hem de çevreye en az 
zararı verecek ürünleri satın alma konusunda kararlı 
davranmaktadırlar. Ayrıca çevreyi korumaya yönelik 
artan duyarlılıklarıyla birlikte yaşam tarzlarını ve sa-
tın alma kararlarını da düzenlemektedirler (Barber, 
2012, s.27).

Tüketicilerin ürün ve çevre hakkında sahip oldukları 
bilgi düzeyleri, çevreye duyarlı tüketici davranışının 
önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Tüketicilerin 
sahip oldukları yeşil bilgi farkındalıkları yeşil ürün 
satın almaya yönelik tutum ve davranışlarını etki-
lemektedir (Barber vd., 2009, s.60; Loureiro, 2003, 
s.549; Barber, 2012, s.31). Her geçen gün çevresel 
olaylar karşısında daha duyarlı hale gelen tüketiciler 
yeşil ürün satın alma konusunda daha istekli davran-
maktadırlar (Chen ve Chang, 2012, s.505).

Literatürde çevre duyarlılığı konusunda yapılan çalış-
malarda, satın aldıkları ürünlerin çevreye olan etkisi 
konusunda endişe yaşayan ve çevre duyarlılığı yük-
sek tüketicilerin bir ürünün fiyatı ne olursa o fiyatı 
ödemeye razı oldukları görülmektedir (Michaud ve 
Llerena, 2011, s.411). Başka bir çalışmada ise, tüke-
ticilerin düşük oranda çevre duyarlılığına sahip ol-
duğunu ve işletmelerin de yeşil ürün geliştirilmesine 
yeteri kadar önem vermedikleri sonucuna ulaşılmış-
tır (Mayank ve Amit, 2013, s.5). Michaud ve Llerena 
(2011) çalışmasında, çevresel duyarlılıkları yüksek 
olan tüketicilerin çevreyi en çok kirleten ürünleri 
satın almayı reddetmelerine rağmen yeşil ürün için 
daha fazla ödeme yapmayı göze almadıkları sonu-
cuna ulaşılmıştır (Michaud ve Llerena, 2011, s.408). 
Braimah ve Tweneboah-Koduah (2011) yaptıkları 
çalışmada da Ganalı tüketicilerin yeşil pazarlama ko-
nusunda düşük çevresel duyarlılığa sahip oldukları 
ve satın alma davranışlarında çevre duyarlılığını çok 
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düşük oranda (%7) dikkate alarak satın alma davra-
nışında bulundukları tespit edilmiştir (Mayank ve 
Amit, 2013, s.5). 

Yapılan bu çalışmalar incelendiğinde çevre duyarlı-
lığının yeşil ürün satın alma duyarlılığı üzerinde az 
veya çok etkili olduğu görülmektedir. Bununla bir-
likte literatürde yer alan çalışmalarda tüketicilerin 
yaşanan çevresel problemler karşısında kaygılar yaşa-
salar da, bu kaygıları ortadan kaldırmaya yönelik gi-
rişimde bulunmaya çok da istekli olmadıkları sonucu 
ortaya çıkmıştır (Tucker vd., 2012, s.12). Yine benzer 
şekilde bazı tüketicilerin kendilerini çevre dostu ola-
rak algılamalarına rağmen, bu tutumlarını davranış-
larına yansıtmadıkları görülmektedir (Nordlund ve 
Garvill, 2002, s.741; Bamberg, 2003, s.21; Yıldırım, 
2014, s.137).

Gelir ve Yeşil Ürün Satın Alma Duyarlılığı
Günümüzde tüketiciler gelir düzeyleri arttıkça, ka-
liteli ürünleri tüketme eğilimi göstermektedir. Özel-
likle çevresel duyarlılığa sahip olan tüketiciler satın 
alma davranışında bulunurken çevreye en az zararı 
veren ürünleri satın almaya dikkat ettikleri söylene-
bilir. Konuyla ilgili yapılmış olan geçmiş çalışmalara 
bakıldığında yüksek gelir düzeyine sahip olan tüketi-
cilerin yeşil ürün satın alma konusunda daha istekli 
oldukları tespit edilmiştir (Quah ve Tan, 2010, s.50; 
Yıldırım, 2014:137).

Mevcut literatürde, tüketicilerin demografik özellik-
leri ile yeşil ürün için ödeme isteklilikleri arasında 
ilişki olduğu tespit edilmiştir (Yu, vd., 2014, s.80). 
Özellikle son yıllarda yeşil ürünler diğer ürünlere 
kıyasla içerisinde daha az kimyasal atık bulundur-
dukları için tüketiciler tarafından tercih edilmektedir 
(Huang, 1996; Sirieix vd., 2011; Yin vd., 2010; Yu vd., 
2014, s.80). Yu vd. (2014, s.85) tarafından Çin›de ya-
pılan bir çalışmada, yaş ve gelir değişkenlerinin ye-
şil gıda satın alma istekliliği için önemli değişkenler 
olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın yapıldığı şehirde 
yaşayan tüketiciler için ailelerin aylık gelir düzeyle-
ri 3000 Yuan’den fazla olanların, gelir düzeyleri 3000 
Yuan’den az olanlara kıyasla yeşil ürün için ödeme 
yapmaya daha fazla istekli oldukları sonucuna ulaşıl-
mıştır. Yine benzer şekilde DiPietro vd. (2013, s.792), 
yüksek gelir düzeyine sahip bireylerin, çevresel du-
yarlılıkları yüksek olan ve yeşil uygulamalara önem 
veren restoranları tercih ettiklerini tespit etmiştir.

Tüketiciler satın aldıkları ürünlerin çevresel etkileri 
konusunda endişe yaşadıklarından dolayı bazı ürün-
ler için çevresel prim ödemeyi dahi göze almaktadırlar 
(Sammer ve Wüstenhagen, 2006, s.21; Yıldırım, 2014, 
s.137). Yapılan çalışmalara bakıldığında genel eğili-
min tüketicilerin yüksek fiyatı ödemeye razı oldukları 
yönündedir. Fakat yine de satın alma konusunda ürü-
nün fiyatlandırması bir engel teşkil etmektedir. Üretici 
işletmeler ürünleri fiyatlandırırken, tüketicilerin gelir 
durumlarını dikkate almadıkları için ürünlere olduk-
ça yüksek fiyatlandırma yapmaktadır (Dekhili ve Ac-
habou, 2013, s.557; Yıldırım, 2014, s.138). Bu durum 
da çevre duyarlılığı ve yeşil ürün satın alma duyarlılığı 
arasında ilişkinin süreklilik arz etmemesine yol aç-
maktadır (Dipietro vd., 2013, s.783-784).

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma, Sakarya Üniversitesi olarak belirlenen 
evrenden yola çıkılarak 2013-2014 eğitim-öğretim 
yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırma-
nın örneklem çerçevesini ise ana kampüste yer alan 
fakülteler oluşturmaktadır. Kolayda örneklemenin 
kullanıldığı bu araştırmada, oluşturulan anketler 3 
öğrenci tarafından 3 haftalık sürede direkt olarak ce-
vaplayıcılara uygulanmıştır. Çoğunlukla öğrencilerin 
bolca vakit geçirdiği kantin, kafe, yurt vb. yerler se-
çilerek bu süreç boyunca farklı fakültelerden toplam 
481 öğrenciye ulaşılmıştır. Veri toplama sürecinin 
ardından kontrol işlemine tabi tutulan anketlerden 
49 tanesi hatalı veya eksik doldurma gibi sebeplerden 
dolayı örneklem dışı bırakılarak toplamda 432 anket 
analiz için uygun görülmüştür.

Ankette, katılımcıların demografik özelliklerini ölç-
meye dayalı soruların yanı sıra çevre duyarlılığını ve 
Keleş’in (2007, s.107) çalışmasından uyarlanan yeşil 
ürün satın alma duyarlılığını ölçmeye dayalı sorular 
mevcuttur. Çevre duyarlılığı katılımcıların çevreye 
duyarlılıklarını 1 (çok duyarsız) ile 5 (çok duyarlı) ara-
sında derecelendirmeleri şeklinde, 6 ifadeden oluşan 
yeşil ürün satın alma duyarlılığı ise 5’li Likert ölçeği (1 
= kesinlikle katılmıyorum, 2 = katılmıyorum, 3 = ne 
katılıyorum ne katılmıyorum, 4 = katılıyorum 5 = ke-
sinlikle katılıyorum) ile ölçülmüştür. Demografik so-
rularda yer alan katılımcıların aylık ortalama bütçeleri 
ise sürekli ölçek yardımıyla nicel olarak ölçülmüştür.

Literatür taraması sonucunda oluşturulan hipotezler 
ve araştırma modeli ise aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.



391

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

H1: Çevre duyarlılığının yeşil ürün satın alma du-
yarlılığı üzerinde pozitif yönde bir etkisi var-
dır.

H2: Aylık ortalama bütçe miktarının yeşil ürün sa-
tın alma duyarlılığı üzerinde pozitif yönde bir 
etkisi vardır.

 

 

Çevre 
Duyarlılığı 

Aylık 

Ortalama 
Bütçe 

Yeşil Ürün  

Satın Alma 

Duyarlılığı 

H1 

H2 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli

Bulgular ve Tartışma
Tablo 1 katılımcılara ait demografik özellikleri gös-
termektedir. Cinsiyet bakımından neredeyse eşit da-
ğılım varken (yaklaşık % 51 erkek ve % 49 kadın) yaş 
açısından incelendiğinde ise çoğunluğun “20 ve altı” 
yaş grubunda olduğu görülmektedir. Nicel olarak 
ölçülen bütçe ise daha sonradan kategorileştirilerek 

tabloya aktarılmıştır. Aylık bütçe incelendiğinde ço-
ğunluk “301-600 TL” grubunda iken bunu sırasıyla 
“601-900 TL”, “300 TL ve altı” ve “901 TL ve üzeri” 
gelir grupları izlemektedir. Tüm bunlardan yola çı-
karak katılımcıların cinsiyet açısından çok da farklı-
laşmadan genç ve 301-900 TL ( yaklaşık % 71) gelir 
gurubunda yer aldığını söylemek mümkündür.

Tablo 1. Demografik Özellikler
 

  f % 

Cinsiyet 
Erkek 219 50,9 

Kadın 211 49,1 

Yaş 

20 ve altı 123 28,7 

21 100 23,3 

22 94 21,9 

23 ve üzeri 112 26,1 

Aylık Bütçe 

300 TL ve altı 88 20,6 

301-600 TL 210 49,1 

601-900 TL 94 22 

901 TL ve üzeri 36 8,4 

 

Tablo 2 ise katılımcıların 1 (çok duyarsız) ile 5 (çok 
duyarlı) arasında derecelendirmeleri şeklinde ölçü-
len çevre duyarlılıklarının kategorileştirilmiş haline 
ve daha önceden yeşil ürün satın alıp almadıkları-
na ilişkin frekans dağılımını göstermektedir. Çev-
re duyarlılığı incelendiğinde çoğunluğun “olumlu” 

grupta yer aldığı görülmektedir. Bir başka ifade ile 
katılımcıların çoğunluğunun çevre duyarlılığına sa-
hip olan kişilerden oluştuğu söylenebilir. Bu durum 
aynı zamanda daha önceden en az 1 kere yeşil ürün 
satın aldığını belirten katılımcıların çoğunluğu ile de 
desteklenmektedir.
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Tablo 3 incelendiğinde ölçeği oluşturan her bir ifa-
denin değerleri görülmektedir. Mod değerleri ge-
nel anlamda cevaplayıcıların katılım derecelerinin 
yüksek olduğunu göstermektedir. Bir başka ifade ile 
tüketiciler yeşil ürün satın alma konusunda duyarlı 
davranmaktadırlar. Ortalamalar incelendiğinde ise 
bu duyarlılığın, ozon tabakasına zararlı gazlar içeren 
ürün satın alımlarında 3,44 ile en düşük seviyede ol-
duğu gözlenmiştir. Bu durumun tüketicilerin genç 
yaş grubunda olmaları ve deodorant gibi aerosol içe-
ren ürünleri çoğunlukla kullandıklarından kaynak-
landığı yorumu yapılabilir. 

En yüksek katılım düzeyi ise 3,90 ile kullanılan 
ürünlerin çevreye olumsuz etkileri öğrenildiğin-
de gelecekte satın almaktan vazgeçilmesi ifadesinde 
gerçekleşmiştir. Buradan yola çıkarak tüketicilerin 

yeterli derecede bilinçlendirilmesi ile çevreye zararlı 
ürünleri tüketmelerinin önüne geçilebileceği yargısı-
na ulaşılabilir. Tüketicilerin kendileri yeşil ürün satın 
almada hassas oldukları gibi bu hassasiyetlerini yakın 
çevrelerini etkilemede kullandıkları da ortaya çıkan 
bir diğer yargıdır.

Yeşil ürün satın alma duyarlılığının ölçek güvenilirliği 
0,835 çıkmıştır. Bu değer 0,70’den büyük olduğu için 
ölçeğin güvenilir olduğu (Altunışık vd., 2012, s.124) so-
nucuna ulaşılmaktadır. Bunun yanında KMO testinin 
değeri 0,859 > 0,80 olduğundan örneklem yeterliliğinin 
çok iyi (Kalaycı, 2010, s.322) olduğu görülmektedir. 
Bartlett’s testinin anlamlı çıkması da ölçeği oluşturan 
ifadelerin birbirleriyle tutarlı olmalarını ifade etmek-
tedir. Bu verilerden yola çıkarak ölçeğin faktör analizi 
yapabilme şartlarını taşıdığı sonucuna ulaşılabilir.

Tablo 2. Katılımcıların Çevre Duyarlılığı ve Yeşil Ürün Satın Alma Durumlarına İlişkin Frekans Dağılımları
 

  f % 

Çevre Duyarlılığı 

Olumsuz 32 7,4 

Ne Olumlu Ne Olumsuz 135 31,4 

Olumlu 263 61,2 

Daha Önce Yeşil Ürün Satın Alıp 
Almama 

Evet 296 68,5 

Hayır 136 31,5 

 

Tablo 3. Yeşil Ürün Satın Alma Duyarlılığı İfadelerine Ait Değerler

* 1 = kesinlikle katılmıyorum, 2 = katılmıyorum, 3 = ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4 = katılıyorum 5 = kesinlikle katılıyorum.
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Bir ürün satın alırken çevreye ve diğer tüketicilere olan etkilerine dikkat ederim. 3,63 4 0,957 

Bir ürün satın alırken geridönüşümlü malzemeden üretilmiş olanları tercih ederim. 3,61 4 1,059 

Ozon tabakasına zarar veren sprey (aerosol) içeren ürünleri satın almam. 3,44 4 1,184 

Çevreye karşı duyarsız davranan firmaların ürünlerini satın almaktan vazgeçerim. 3,70 4 1,058 

Kullanmakta olduğum ürünlerin çevreye zarar verdiğini öğrendiğimde gelecekte 

satın almaktan vazgeçerim. 

3,90 4 1,020 

Aileme ve arkadaşlarıma yeşil (çevre dostu) ürün satın almalarını tavsiye ederim. 3,86 4 1,008 

 



393

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Tablodan 5’ten de görüleceği üzere ölçeği oluşturan 
ifadeler tek bir boyut altında toplanmıştır. Buradan 
yola çıkarak bu ifadeler yeşil ürünler için “satın alma 

duyarlılığı” adı altında birleştirilerek regresyon analizi 
için hazır hale getirilmiştir. Ortaya çıkan faktör “yeşil 
ürün satın alma duyarlılığı” şeklinde adlandırılmıştır.

Tablo 4. Güvenilirlik ve KMO Analizi

Cronbach’s Alpha 0,835 

KMO 0,859 

Bartlett’s Test of Sphericity 0,000** 

 ** sig < 0,01

Tablo 5. Faktör Analizi  
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Çevreye karşı duyarsız davranan firmaların ürünlerini satın almaktan vazgeçerim. 0,789 

55,335 

Bir ürün satın alırken geri dönüşümlü malzemeden üretilmiş olanları tercih 

ederim. 

0,784 

Aileme ve arkadaşlarıma yeşil (çevre dostu) ürün satın almalarını tavsiye ederim. 0,751 

Kullanmakta olduğum ürünlerin çevreye zarar verdiğini öğrendiğimde gelecekte 

satın almaktan vazgeçerim. 

0,751 

Bir ürün satın alırken çevreye ve diğer tüketicilere olan etkilerine dikkat ederim. 0,726 

Ozon tabakasına zarar veren sprey (aerosol) içeren ürünleri satın almam. 0,654 

 

 

Tablo 6. Korelasyon Analizi

** sig < 0,01

 

 

 Çevre  

Duyarlılığı 

Yeşil Ürün Satın 

Alma Duyarlılığı 

Aylık Ortalama 

Bütçe 

Çevre Duyarlılığı 1   

Yeşil Ürün Satın Alma Duyarlılığı 0,671** 1  

Aylık Ortalama Bütçe 0,149** 0,229** 1 

 

K-S normallik testi sonucunda ortaya çıkan grafikle-
re bakılarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin nor-
mal dağılıma yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu bağlamda yapılan korelasyon analizi sonucunda, 
bağımsız değişkenleri ifade eden çevre duyarlılığı ve 
aylık ortalama kişisel bütçenin yeşil ürün satın alma 
duyarlılığı ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif 

yönde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu ilişki çevre 
duyarlılığında 0,67 Pearson korelasyon katsayısı ile 
nispeten güçlü şiddette iken, aylık ortalama bütçede 
0,23 ile zayıf şiddette (Nakip, 2013, s.349) ortaya çık-
maktadır. Çevre duyarlılığı ile aylık ortalama bütçe-
nin kendi aralarındaki ilişki ise 0,15 ile nispeten çok 
zayıf şiddette ortaya çıkmıştır.
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Şekil 2’den de görülebileceği gibi her iki bağımsız de-
ğişken de bağımlı değişkeni olumlu yönde etkilemek-
tedir. Bir başka ifade ile H1 ve H2 hipotezleri destek-
lenmektedir. Bu bağlamda çevre duyarlılığının 0,658 
katsayısı ile aylık ortalama bütçeye göre yeşil ürün sa-
tın alma duyarlılığı üzerindeki etkisi daha fazladır. Bu 
durumun, katılımcıların üniversite öğrencilerinden 
oluşması ve aylık bütçelerinin birbirine yakın olma-

sından kaynaklandığı ifade edilebilir. Yine modelden 
görülebileceği üzere çevre duyarlılığı ve aylık ortala-
ma bütçenin, yeşil ürün satın alma duyarlılığı üze-
rindeki toplam etkisi de 0,473 olarak gerçekleşmiştir. 
Başka bir deyişle yeşil ürün satın alma duyarlılığının 
yüzdelik olarak neredeyse yarısı bu iki değişken tara-
fından açıklanabilmektedir.

 

 

  

Çevre 

Duyarlılığı 

Aylık 

Ortalama 

Bütçe 

Yeşil Ürün  

Satın Alma 

Duyarlılığı 

0,658** 

0,130** 

0,473** 
H1 

H2 

** sig < 0,01

Şekil 2. Regresyon Analizi

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışlarına 
ait özelliklerin incelendiği bu çalışma, yeşil pazar-
lama açısından önemli çıktılar sunmuştur. Literatür 
taramasından yola çıkılarak belirlenen bağımsız de-
ğişkenler çevre duyarlılığı ve gelirin yeşil ürün satın 
alma duyarlılığı üzerindeki etkileri açığa çıkarılmış-
tır. Bu bağlamda çevreyi korumaya yönelik artan du-
yarlılıklarıyla birlikte yaşam tarzlarını ve satın alma 
kararlarını düzenleyen tüketicilerin (Barber, 2012, 
s.27; Loureiro, 2003, s.549; Chen ve Chang, 2012, 
s.505) bu çalışmada olduğu gibi bu davranışlarını sa-
tın alma kararlarına da yansıttıkları görülmektedir.

Bu durumu davranışa dönüştürmeyen tüketicilerin 
varlığı (Tucker vd., 2012, s.12; Nordlund ve Garvill, 
2002, s.741; Bamberg, 2003, s.21; Yıldırım, 2014, 
s.137) da düşünüldüğünde tüketicilerin çevresel bi-
linç düzeylerinin gerek küçük yaşlardan itibaren 
eğitim kurumlarında gerekse çeşitli kuruluşlar ve 
STK’lar aracılığı ile arttırılması, çevreyi daha yaşanı-
labilir hale getirmenin önünü açacaktır. 

Çalışmada ulaşılan bulgulara göre çevre duyarlılığı-
nın yanı sıra aylık gelir veya ortalama bütçenin de 
yeşil ürün satın alma duyarlılığı üzerindeki etkisi göz 
ardı edilemez. Literatürde yer alan çalışmalara göre 
gelir ile yeşil ürün satın alma duyarlılığının birbiriyle 
ilişkili olduğu (Quah ve Tan, 2010, s.50; Yu, vd., 2014, 
s.80; DiPietro vd., 2013, s.792) dikkate alındığında 
sonuçların paralellik gösterdiği görülmektedir. Bura-
dan yola çıkarak gelir düzeyi arttıkça yeşil ürün satın 
alma istekliliğinin de arttığı ifade edilebilir.

Ancak bu ödeme istekliliğinin yeşil ürün üretim ma-
liyetleri veya işletmelerin stratejilerinden kaynaklı 
fiyat artışları nedeniyle sürekliliğe dönüşmediği ça-
lışmalara da rastlanmıştır (Dipietro vd., 2013, s.783-
784). Gelirin yeşil ürün satın alma duyarlılığındaki 
etkisi de dikkate alınarak yeşil pazarlamayı daha da 
ileriye taşımanın, işletmelerin fiyatlandırma strateji-
leriyle de bağlantılı olduğunu söylemek yerinde ola-
caktır.
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Sonuç olarak hem daha yaşanılabilir bir çevre hem 
de kıt kaynakların daha verimli ve bilinçli kullanıl-
ması, mübadele olgusunun iki tarafı olan işletmeleri 
de tüketicileri de sorumluluk almaya çağırmaktadır. 
Bu amaçla üretimden pazarlamaya işletmelerin tüm 
sistemlerinin rengini yeşile çevirmesi, bilinçlendirme 
politikaları ve fiyat düzenlemeleri ile daha rasyonel 
çıktılar verebilecektir. İçinde yaşadığımız çevrenin 
gelecek nesillere de aktarılması, ona en az zararı vere-
cek veya onu tamamen koruyacak bilinçli işletme ve 
tüketicilerin varlığıyla mümkün olacaktır.

Örneklem çerçevesi sebebiyle demografik özellikler-
den sadece gelir boyutunun ele alındığı bu çalışma yaş 
boyutu da dikkate alınarak tekrardan incelenebilir. 
Bunun yanında cinsiyet, eğitim durumu gibi grupsal 
farklılıkların da incelenmesi yapılacak çalışmalar-
da farklı sonuçlara ulaşmayı mümkün kılabilecektir. 
Bu sayede bu çalışmada olduğu gibi kısıtlı örneklem 
çerçevesini genele yaymak ve her gruptan katılımcı 
özelliklerini incelemek, yeşil ürün satın alma duyar-
lılığından edinilecek çıktıları da zenginleştirecektir.
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Yaşanan iklimsel felaketler, çevre ile ilgili yayınlanan 
raporlar, çevreyi koruma yönlü tasarruf çağrıları ve 
bireylerin gelecek ile ilgili endişelerinin artması üre-
tici firmaların çevreye duyarlılığını ve çevre konusun-
daki sosyal sorumluluk çalışmalarını zorunlu kılmış-
tır. Özellikle ülkelerarası sınırların giderek yok olma-
sı nedeniyle artan rekabet ortamında bu çalışmalar 
firmalara üstünlük sağlamaktadır. Daha az tüketimi 
isteyen yeşil sorunlar ile daha çok tüketimi isteyen 
pazarlamanın (Grant, 2008) aynı çatı altında buluş-
ması yeşil pazarlama kavramının doğuşuna (Karaca, 
2013) ve dolayısıyla çevre kirliliğinin önlemek, zararlı 
atıkları azaltmak hatta tamamıyla ortadan kaldırmak 
amacıyla çevre dostu ürünler olarak adlandırılan ye-
şil ürünlerin (Kızıloğlu vd., 2013) üretilmesine yol 
açmıştır. Ancak yapılan çalışmaların tüketicinin dav-
ranışını ne kadar etkilediği tartışma konusudur. Bu 
çalışmanın amacı; bireyin çevreci yaklaşımını, çevre 
ile ilgili tutum ve davranışlarını inceleyerek, onla-
rın yeşil reklamlara, yeşil reklam yapan firmalara ve 
ürünlerine karşı tutumlarını ölçmektir. 

Literatür Taraması
Son iki yüzyıldan bu yana ekonomik büyümenin ve 
buna bağlı olarak tüketimin artmasıyla birlikte çev-
renin doğal dengesi bozulmaya başlamıştır (Girdhar 

ve Kahlief, 2013).  Tükenen doğal kaynaklar (Chen ve 
Chai, 2010) ve iklim değişikliği nedeniyle yeşil çevre 
konusu hem tüketicinin hem de üreticinin günde-
minde önemli bir yer almaktadır (Haytko ve Matu-
lich, 2007). 

Yeşil çevre kavramı firmalar için bir strateji haline 
gelmiştir (Banerjee, 2002) ve artan rekabet, firmala-
rı daha yeşil firma olma yarışına sürüklemiştir. Son 
yıllarda, çevreci tüketicilerin ve çevreci kuruluşların 
sayılarının artmasıyla ve yasal yaptırımların baskı-
sıyla firmaların çevreyle ilgili çalışmalarını daha üst 
düzeylere taşıma çabaları da artış göstermiştir (Chen, 
2008). Roberts (1996), bir tüketicinin çevre ile ilgili 
olaylara ne kadar maruz kalırsa veya hakkında bilgi 
sahibi olursa bu konuya o derecede destek vereceği-
ni veya desteğini çekeceğini belirtmiştir. Bu nedenle, 
sosyal pazarlama çalışmalarıyla yapılan aktiviteler 
bireylerin yeşil çevre, geleceği koruma, tükenen kay-
naklar vb. konularda farkındalığını ve duyarlılığını 
arttırmıştır (Smith ve O’Sullivan, 2012). 

Diamantopoulos vd.’ne (2003) göre, bazı çalışmalarda 
yaşlı insanların çevreye karşı daha duyarlı oldukları 
(Jackson, 1983; Zeidner ve Shechter, 1988), bazıların-
da ise (Van Liere ve Dunlap, 1980; Schahn ve Holzer, 
1990; Vining ve Ebreo, 1990; Scott ve Willits, 1994)  
yaş ile yeşil davranış arasında negatif bir ilişki oldu-
ğu bulunmuştur. Bu negatif ilişkinin, popülasyonun 
genç üyeleri arasındaki kaynak yokluğundan olması 
muhtemeldir. Genç insanlar gelecekte çevreyi koru-
mak için daha fazla kaynak kullanacaklarını belirt-
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melerine rağmen, çoğu şu anda çevresel sorunları 
destekleyecek gerekli mali kaynağa sahip değildir.

Bu çalışmada; tüketicilerin çevreci yaklaşımları, çev-
reci satın alma davranışları, yeşil reklamlara ve yeşil 
reklam yapan firmalara ve ürünlerine karşı tutumları 
incelenmiştir. Ayrıca tüketicilerin yeşil reklamların 
etik yönüyle ilgili düşünceleri de değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu doğrultuda; tüketicilerin çevreci yak-
laşımlarıyla yeşil reklamlara karşı tutumları arasında 
bir ilişki olup olmadığını, yeşil reklam yapan firma-
ların ve ürünlerinin tüketicinin gözünde ne kadar 
inandırıcı ve güvenilir olduklarını ve tüketicilerin bu 
reklamları ne kadar etik bulduklarını ortaya koymak 
amaçlanmıştır. 

Yöntem
Araştırmada kullanılan anket formu, Haytko ve 
Matulich’in (2007) ve Girdhar ve Kahlief ’in (2013) 
ölçeklerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Anket 
formunun birinci bölümünde; tüketicilerin çevre-
ci yaklaşımları, çevreci satın alma davranışları, yeşil 
reklamlara karşı tutumları, yeşil reklam yapan firma 
ve ürünlerine karşı tutumları ve yeşil reklamların etik 
yönü ile ilgili düşüncelerine ilişkin 41 ifadeye yer ve-
rilmiştir. İkinci bölümde ise tüketicilerin demografik 
özellikleriyle ilgili sorular yer almaktadır.  

Anket çalışması için seçilen ana kütleyi Kütahya’da 
yaşayan 18 yaşından büyük tüketiciler oluşturmak-
tadır. N ≥ 1.000.000 olduğunda, % 95 güvenlik dü-
zeyinde n=384 birim yeterli sayılmaktadır (Sekaran, 
2003:294). Bu bilginin ışığında 450 tüketiciye kolayda 
örnekleme yöntemiyle yüz yüze anket uygulanmıştır. 
Eksik ve hatalı olan 20 anket formu çıkartıldıktan 
sonra toplam 430 anket formu değerlendirilmeye 
alınmıştır. 

Verilerin normal dağılmadığı tespit edildiği için pa-
rametrik olmayan testlerden -Spearman Korelasyon 
Analizi, Mann-Whitney U Testi, Kruskal-Wallis H 
Testi ve Ki-Kare Uygunluk Testinden yararlanılmıştır 
(Kalaycı, 2010). Tüm analizler, SPSS 16.0 programı 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan tüketicilerin % 43,7’si kadın, % 
56,3’ü erkek bireylerden oluşup, % 62,8’i 18-28 yaş, 
% 25,8’i 29-39 yaş arasındadır. Katılımcıların % 53’ü 
lise, % 22,3’ü üniversite, %20,5’i yüksek lisans/dokto-
ra düzeyinde eğitim seviyesine sahip, %50,5’i öğrenci, 
%34,9’u kamu çalışanı ve %5,8’i özel sektör çalışanı-
dır. Son olarak,  % 53,3’ü 1000 TL’den az, % 14,7’si 
2001-3000 TL gelire sahiptir.

Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı 0,899 olarak 
bulunmuştur. % 95 güven aralığında KMO değe-
ri 0,91>0,50 olduğu için veri seti faktör analizi için 
uygundur. Faktör analizi sonucunda elde edilen beş 
faktör toplam varyansın %60,662’sini açıklamaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda; “çevreci yaklaşım” ile 
hem “çevreci satın alma davranışı”, hem “yeşil rek-
lamlara karşı tutum” hem de “yeşil reklam yapan 
firma ve ürünlerine karşı tutum” arasında istatistiki 
açıdan anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu bu-
lunmuştur. Ayrıca “çevreci satın alma davranışı” ile 
hem “yeşil reklamlara karşı tutum” hem de “yeşil rek-
lam yapan firma ve ürünlerine karşı tutum” arasında 
istatistiki açıdan anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
olduğu saptanmıştır. Son olarak, “yeşil reklamlara 
karşı tutum” ile “yeşil reklam yapan firma ve ürünle-
rine karşı tutum” arasında yine istatistiki açıdan an-
lamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. 
En yüksek Spearman’s korelasyon katsayısının, “yeşil 
reklamlara karşı tutum” ile “yeşil reklam yapan fir-
maya ve ürünlerine karşı tutum” arasında (r= 0,556, 
p<0,05) olduğu belirlenmiştir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sonuçlar bize çevreci yaklaşıma sahip tüketicilerin 
hem daha çok çevreci satın alma davranışı göstere-
bildiğini hem de yeşil reklamlara ve bu tür reklam-
lar yapan firmalara ve ürünlerine karşı daha duyarlı 
olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla, toplumda 
çevre bilinci arttıkça yeşil ürünlere verilen önem de 
artmaktadır. Firmaların çevreye karşı sorumlukları-
nın bilincinde, çevreye duyarlı ürünler üretmeleri ve 
bunları hazırladıkları yeşil reklamlarla tüketicilere 
duyurmalarında fayda vardır.
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Araştırma sonucunda; elde edilen beş faktörden 
“çevreci satın alma davranışı”, “yeşil reklamlara kar-
şı tutum” ve “yeşil reklam yapan firma ve ürünlerine 
karşı tutum”  cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Sıra ortalamaları dikkate alındığında 
(Büyüköztürk, 2002), erkek katılımcıların her üç fak-
tör açısından da kadınlara göre daha fazla olumlu eği-
lime sahip oldukları anlaşılmıştır. Satın alma kararını 
erkeklerin verdiği ürünlerde yeşil reklam mesajları-
nın verilmesi erkek tüketicilerin satın alma oranını 
arttırabilecektir.

Araştırmada ayrıca, katılımcıların yeşil reklamların 
etik yönüyle ilgili ifadelere katılım oranları ele alın-
mıştır. Frekans dağılımları, katılımcıların yeşil rek-
lamları etik bulmadıkları yönünde bir eğilim göster-

diklerini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda firmalara, 
yeşil reklamları hazırlarken daha gerçekçi ve daha 
samimi olmaları, tüketiciyi itibarlarından çok çevreyi 
ve toplum refahını düşündükleri konusunda ikna et-
meye çalışmaları önerilebilir. 

Son olarak, araştırmanın zaman ve maliyet kısıtla-
rı nedeniyle sadece Kütahya’da yapılması sonuçların 
Türkiye açısından genellenebilmesini mümkün kıla-
mamaktadır. Benzer nitelikteki çalışmaların İstanbul, 
Ankara, İzmir gibi daha fazla nüfusa sahip diğer iller-
deki tüketicilerle de yapılması daha detaylı ve genel-
lenebilir sonuçların elde edilmesine yardımcı olabilir. 
Ayrıca araştırmanın Türkiye’nin sosyal ve ekonomik 
açıdan farklı büyüklüklere sahip illerinde uygulanma-
sıyla ortaya çıkabilecek farklılıklar değerlendirilebilir.
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Özet
II. Dünya savaşından itibaren pazarlama, önemli teo-
rik aşamalar geçirmiştir. Pazarlama teorisi daha çok, 
dönemin iktisadi düşüncesinin toplumsal açılımlarının 
birey olarak tüketici ve toplum davranışları üzerindeki 
pratik uygulamasının yansıması olarak görülebilir. Bu 
anlamda da pazarlama 1950-1960’larda ürün yöneti-
mine odaklanırken 70’ler ve 80’lerde müşteri yönetimi-
ne odaklanmıştır. 90 ve 2000’lerde ise bunlara marka 
yönetimi disiplini de eklenerek pazarlamanın odağı 
müşteri odaklı tüketim ve sınırsız kaynak kullanımın-
dan; günümüze gelindiğinde tamamen kaynak odaklı 
tüketime yönelmiştir. Bu çalışmanın amacı ve ortaya 
konulmaya çalışılan kurgu, bir değişim süreci olarak 
pazarlama sürecinin II. Dünya savaşından günümüze 
kadar geçirdiği değişimle beraber günümüzde gelinen 
sürdürülebilir pazarlama sürecinin kaynak teorisi yö-
nünden ele alınması, markaların güncel uygulamaları-
nın incelenmesi ve analizlerinin yapılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Pazarlama, 
Pazarlama Teorisi, Kaynak-Avantaj Teorisi

Abstract
Marketing thought went through important teoreti-
cal milestones since II. World War. Mainly marketing 
theory can be seen as a reflection of the economical 
thought’s practical implementation on consumer and

behavior of the society to be on that period. Thus, whi-
le marketing was focusing on product management in 
1950-60; it started focusing on customer management 
in 70-80’s. In 90’s and 2000’s, brand management was 
added to those focuses; beside its focus went to resource 
based consumption from unlimited resourced customer 
focus. This study aims to analyze the historical process 
of marketing thought from II’nd World War. While do-
ing this analyse, since these processes came to concepti-
on of sustainable marketing today; it is tried to explain 
from the point of view of Resource-advantage theory 
and current implementation of the brands.

Keywords: Sustainable Marketing, Marketing Theory, 
Resource - Advantage Theory

Giriş
Pazarlama kavramının yıllar içinde yaşadığı evrime 
uygun bir şekilde değiştirilip, geliştirilen ve Amerika 
Pazarlama Derneği (AMA) tarafından kabul edilen 
tanımına göre; “Pazarlama; tüketiciler, müşteriler, or-
taklar ve toplum için değeri olan tekliflerin yaratılma, 
iletişim, ulaştırılma ve değiş-tokuş aktivite ve süreçle-
rinin bütünüdür.” Bu gelişimi Philip Kotler ise (Kot-
ler, 2011, s.16) Pazarlama 1.0, 2.0 ve 3.0 olarak şek-
linde kodlayarak açıklamaktadır. Henry Ford’un “Her 
müşteri, istediği renkte bir arabayı satın alabilir, renk 
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siyah olduğu sürece” yaklaşımı pazarlama 1.0 yaklaşı-
mını açıklayan klasik analojilerden birisidir. Pazarla-
ma 2.0 bilgi çağının teknoloji odaklı yaklaşımıdır. Bu 
dönemde “Müşteri kraldır” anlayışı benimsenirken 
üstü kapalı bir biçimde müşterilerin pazarlama kam-
panyalarının pasif birer hedefi olduğu görüşü kabul 
edilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem Pazarla-
ma 3.0 anlayışının tartışılmaya ve kabul görmeye baş-
landığı dönemi ifade etmektedir. Tüketiciler, giderek 
daha çok, yaşlanan, yorulan, kirlenen ve yaşanılmaz 
hale gelen dünyayı yaşanılır kılmakla ilgili endişeleri-
ne çözümler aramaktadırlar. Kafa karışıklığıyla dolu 
bir dünyada; misyon, vizyon ve değerleriyle tüketici-
lerin sosyal, ekonomik ve çevresel adalete ilişkin en 
derin ihtiyaçlarına seslenen şirketlere ve bu şirketle-
rin ürünlerine yönelmektedirler. Pazarlama 3.0; pa-
zarlama kavramını insan özlemleri, değerleri ve ruhu 
düzeyine çıkarıyor. (Kotler,2011, s.16) o

Pazarlama 1.0 ve 2.0 yaklaşımları dönemlerinde; 
İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda hızla gelişen batı 
ekonomileri, dünyanın kaynakları sınırsızmışçasına 
ürettikleri ürün ve hizmetlerin daha çok tüketilme-
sini teşvik etmişlerdir. Ancak dünyanın kaynakları-
nın o kadar da sınırsız olmadığının fark edilmesiyle 
sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmış ve işletmeler 
de sürdürülebilir pazarlama kavramını benimsemeye 
başlamışlardır.  Pazarlama 3.0 toplumsal sorunlarla 
ilgilenen şirketler ve bu şirketlerin önerdiği ve uygu-
ladığı çözümlerle ilgilenmektedirler.

Bu çalışmanın amacı; günümüz iş dünyasındaki sür-
dürülebilir pazarlama kavramını, bu anlamda yapılan 
uygulamaları incelemek ve çözüme yönelik görüşler 
sunabilmektir. Bu çerçevede sürdürülebilir pazarla-
ma  “Kaynak Avantaj Teorisi” çerçevesinde incelene-
rek günümüze gelen yansımaları değerlendirilecektir.

Pazarlama Evreleri
Pazarlamanın geçmişi aslında insanlık tarihi kadar 
eskidir. Paranın olmadığı dönemlerde insanlar ken-
di ihtiyacının fazlasını pazara arz etmiş ve bu şekilde 
arz-talep dengesi kurmaya çalışmışlardır. Hızlı nüfus 
artışı ve sanayileşme ile beraber arz-talep dengesini 
kurmak için piyasa dengesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Baker’a (Baker, 1995, s. 10-22) göre, pazarlama teori-
sinin temeli iktisadın temel dinamikleri olan “arz ta-
lep dengesi”  ile “tüketici davranışları” kuramlarıdır.

1900’lerden başlamak üzere ilk yirmi yıllık süreyi 
kapsayan pazarlama düşüncesinin keşfi süreci, ha-
len Amerika’da bulunan Wisconsin Üniversitesin-
deki akademisyenlerce başlamıştır. (Bartels, 1951, s. 
1-17). Bu dönemlerde pazarlamanın, iktisadın bir alt 
kümesi olarak görülmesi ve ekonomistlerin üretilen 
ürünlerin (daha çok tarımsal ürünler) dağıtımı ile il-
gilenmesi pazarlamanın ayrı bir disiplin olarak ortaya 
çıkmasında önemli bir rol oynamıştır (Wilkie ve Mo-
ore, 2003, s. 116-14). Pazarlama düşüncesi 1920’lere 
kadar iktisadi düşüncenin altında yeni bir oluşum 
süreci geçirirken 1920’lerden sonra henüz olgunlaş-
mamış ancak gelişen, gelişmeye çalışan bir akademik 
bilim olma yolunda ilerlemiştir.

1920’lerden 1950’lere kadar süren pazarlamanın 
ikinci dönemini Bartels (1976) üç aşamada değer-
lendirmektedir. Bütünleşme aşamasında (integration 
period) pazarlama ilkeleri ve pazarlama düşüncesi-
nin toplumla bütünleşmesi sağlanmış; gelişme aşa-
masında (development period) pazarlama alanına 
özgü çalışma alanları şekillenmiş ve gelişmiş ve son 
dönem olan yenileşme aşamasında (reappraisal pe-
riod) ise pazarlama kavramı ve geleneksel pazarlama 
anlayışı değişime uğramış, bilimsel yöntemlerin sü-
rüklediği bir pazarlama bilgisi ortaya konulmuştur. 
Bu yıllarda Dünya’da yaşanan ve bilime ve sanata yön 
veren en önemli iki olay ise Amerika’nın yaşadığı 
ekonomik bunalım ve de İkinci Dünya Savaşı’ydı. Bu 
dönemde ekonomik alandaki büyük çöküş toplumsal 
ve politik anlamda önemli değişikliklere sebep olmuş 
ve bu değişiklikler insanların tüketici olarak da bazı 
çabalar yaratma süreci içine girmelerini sağlamış, bu 
suretle tüketiciler tüketici birlikleri kurarak reklamcı-
lığa, fiyatlama kararlarına karşı tepki göstermişlerdir. 
(Drury, 1937, s.385-389 ; Cassady, 1939, s.257-261). 
1920-1950 yılları arasında pazarlamayı; altyapısını 
oluşturan bir bilim dalı olarak değerlendirmek yerin-
de olacaktır.

Bartels (1976) 1950’lerden 1980’lere kadar geçen bu 
dönemi üç aşamaya ayırmaktadır. Bunlardan ilki, 
ilk on yıllık (1950-1960) dönemi kapsayan “Yeni-
den Kavramlaştırma” dönemidir. Bu dönemin temel 
özelliği pazarlamanın yönetimsel bir çaba üzerinde 
yoğunlaşması, pazarlamanın toplumsal etkilerinin 
yoğunlaştığı ve nicel pazarlama araştırması çabala-
rının başladığı bir dönem olmasıdır. Bunun yanında 
Bartels yönetim ve diğer sosyal bilimlerden alınan 
düşüncelerle de yeni kavramsallaştırmaların ortaya 
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çıktığını belirtmektedir. İkinci on yıllık (1960-1970) 
döneminde ise Bartels, pazarlama düşüncesinin ge-
nişleme çağına geldiğini ve pazarlama düşüncesinin 
bütüncül yapısı içinde yönetimselcilik, uluslararası-
laştırma, sistem düşüncesi ve çevrecilik gibi kavram-
sallaştırmaların gün yüzüne çıktığını belirtmektedir. 
Son olarak 1970’li yıllardan itibaren de toplumsallaş-
ma periyodu olarak adlandırdığı dönemde Bartels, 
toplumsal olaylar ve pazarlamanın artık bir bütün ol-
duğunu ve pazarlamanın toplum üzerindeki etkisinin 
üzerinde durulması gereken önemli bir konu olduğu-
nu belirtmektedir. 

Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de toplumsal 
olaylar pazarlamayı yakından etkilemiştir. Özellikle 
1960’larda Amerika’da Vietnam savaşı ile başlayan 
toplumsal huzursuzluğa insan haklarını ihlal eden 
davranışların da eklenmesi ile birlikte bu huzursuzlu-
ğun iyice su yüzüne çıktığı görülebilmektedir. İşte bu 
sorunlara karşı düşünürlerin toplumsal sistemin eşit-
sizliğini gidermek ve sistemi çalışır duruma getirecek 
bir arayış içine girdikleri ve bunu da işletmelerin sos-
yal sorumluluk anlayışı davranışlarının geliştirilmesi 
ile gidermeye çalıştıkları söylenebilir (Wilkie ve Mo-
ore, 2003, s.116-14). Yine bu dönemde Kotler ve Levy 
(1969 a,b, s.10-15) pazarlama düşüncesinin kuramsal 
çerçevesini çizebilmek adına, pazarlamanın sadece iş-
letmelerin kâr amaçlı olarak kullandıkları bir araç mı 
yoksa toplumsal problemleri çözebilecek bir teknoloji 
ya da bir bilgi birikimi mi olduğu sorusunu sormuşlar 
ve cevabını aramışlardır. Sonuçta bu döneme bakıldı-
ğında bu dönem pazarlamanın gelişme dönemi ola-
rak isimlendirilebilir.

1980’lere gelindiğindeyse 80 ve sonrası dünya düze-
ninde değişimlerin yaşandığı yıllardır. Bu dönemden 
önce dünyaya kapalı bir ekonomik sistem uygula-
yan komünist ülkelerin bu dönemle birlikte kapalı 
ekonomi politikasından vazgeçerek serbest piyasa 
ekonomisine dönmesi, dünya çapında globalizasyon 
eğilimlerinin daha da atmasına sebep olmuştur. Glo-
balizm düşüncesinin gelişmesi ve ülkeler arasındaki 
fiziksel sınırların kaybolması uluslararası büyük şir-
ketlerin dünyanın diğer bölgelerindeki yeni pazarlara 
girmesine ve yeni pazar alanları oluşturmasına zemin 
hazırlamıştır. Bununla birlikte internet teknolojisinin 
tüm dünyaya yayılmaya başlaması ile artık ülkeler 
arasında hemen hemen fiziksel sınırların kalmadığı 
bir dünya ve buna paralel olarak kabuk değiştiren bir 
pazarlama anlayışı gelişmesini ve değişmesini sür-
dürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. (Wilkie ve 
Moore, 2003, s.116-14)

Yukarıda detaylı olarak bahsedildiği gibi dünyada ya-
şanan toplumsal olaylar ve akımlar pazarlamayı çok 
farklı yerlere taşımıştır. Kotler, Pazarlama 3.0 kitabın-
da (Kotler vd, 2011, s. 37) pazarlamanın son altmış 
yılda iş dünyasının en heyecan verici konularından 
biri olduğundan ve nasıl üç aşamadan geçtiğinden 
bahseder: “Kısaca özetlemek gerekirse; pazarlama 
üç temel disiplin etrafında bir evrim geçirdi: ürün 
yönetimi, müşteri yönetimi ve marka yönetimi. Pa-
zarlama kavramları 1950’ler ve 60’larda ürün yöne-
timine odaklanırken, 1970’ler ve 80’lerde müşteri 
yönetimine odaklandı. Evrim devam ederek 1990’lar 
ve 2000’lerde bunlara marka yönetimi disiplininin 
eklenmesini getirdi.” 

Sürdürülebilirlik 
Pazarlamanın günümüze kadar müşteri odaklı “daha 
çok tüketim” felsefesi artık günümüzde en yüksek se-
viyelerce konuşulan, değerlendirilen bir konu haline 
gelmiştir. Daha çok tüketim derken şimdiye kadar 
şirketler hiç kaynakları düşünmemiştir. Ancak günü-
müzde kaynak sorunu; artık ciddi önemli aksiyonlar 
alınması gereken bir sorun haline gelmiştir. Walter 
Georgio Scott’a (2005) göre; şuan karşılaştığımız so-
run tek bir doğa sorunu değildir.

•	Atmosferde oluşan yapısal ve muhtemelen değiş-
tirilemez değişimler ve bunun sonucunda iklim 
değişiklikleri

•	Dünyamızı ultraviyole ışınlarından koruyan 
Ozon tabakasının gitgide incelmesi

•	Toprağın bozulması ve gitgide çölleşmesi/kurak-
laşması

•	Gitgide artan hava ve su kirlilikleri

•	Temiz su kaynaklarının azalması

•	Yağdan bakıra hatta keresteye kadar fiziksel ve 
doğal kaynakların bozulmasının gitgide artışı

Bu değişimlerle ilgili artık hem tüketicilerin hem de 
şirketlerin ciddi olarak düşünmeleri ve almaları gere-
ken aksiyonlar bulunmaktadır. Ama öncelikle bakış 
açılarının ve kafa yapılarının değişmesi gerekmek-
tedir. Kotler’e göre (2011, s. 132); eskiden pazarlama 
akademisyen ve uygulamacılarının bakış açısı şu şe-
kildeydi: 
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•	 “İstekler doğal ve sınırsızdır ve bunun sonucun-
da da sınırsız tüketimi teşvik etmek doğru olan-
dır.

•	Gezegendeki kaynaklar sınırsızdır.

•	Dünyanın atık ve kirlilik taşıma kapasitesi sınır-
sızdır.

•	Yaşam kalitesi ve kişisel mutluluk artan tüketim 
ve tatmin isteğiyle artar” 

Ancak şuan sürdürülebilir uygulamaları destekleye-
bilmek için olması gereken bakış açısı şu şekildedir 
(Kotler, 2011, s. 132);

•	 İstekler kültürel olarak etkilenmekte ve bu istek-
lerin şekillenmesinde en büyük pay pazarlama ve 
diğer güçlerindir.

•	Dünyanın kaynakları sınırlı ve naziktir.

•	Dünyanın atık ve kirlilik taşıma kapasitesi sınır-
lıdır.

•	Yaşam kalitesi ve kişisel mutluluk her zaman 
daha çok tüketim ve tatmin artışıyla olmaz.

Alınabilecek önlem ve aksiyonlar değerlendirilme-
den önce, sürdürülebilir gelişme ve pazarlamanın ne 
olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

Pazarlama literatüründe 1970’ler ve sonrası dönemde 
yeşil pazarlamaya odaklanılmaya başlanmıştır. Peat-
tie (2001, s. 129-146) yeşil pazarlama literatürünün üç 
döneme kategorize edilebileceğinden bahsetmekte-
dir: “Birinci dönem olan 1970’ler ekolojik pazarlama 
olarak isimlendirilmekte ve bu dönemde  hava kirli-
liği, petrol rezervlerinin tükenmesi, tarım ilaçlarının 
doğaya etkileri gibi çeşitli doğa problemleriyle ilgile-
nilmiştir. İkinci dönem olan 1980’ler çevresel pazar-
lama olarak isimlendirilmiş olup; temiz teknolojinin 
tavsiye edildiği yeşil tüketicinin öneminin anlaşıldığı 
ve hedeflendiği, sosyal, çevresel performansın aslında 
rekabetçi avantajın temeli olarak görülmeye başlandı-
ğı ve pazarlamacıların işlerinde fiziksel sistemler al-
maları için teşvik edildiği dönemdir. Üçüncü dönem 
ise; sürdürülebilir pazarlama dönemi olarak isimlen-
dirilmiş olup; sürdürülebilir gelişme ve sürdürülebilir 
ekonomi yaratmaya odaklanan dönemdir. Böyle bir 
ekonomide bütün üretim ve tüketim çevresel mali-
yetleri birleşmektedir.”

Sürdürülebilir gelişme; “Bugünün ihtiyaçlarını gele-
cek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasite-
lerinden ödün vermeden karşılamaktır.” (United Na-
tions World Commission on Environment and De-
velopment, 1987, s. 8) Sürdürülebilir pazarlama ise; 
“sürdürülebilir ekonomik gelişme ile yapılan ve bu 
gelişme tarafından desteklenen pazarlamadır.” (Van 
Dam and Appledoorn, 1996, s. 46)

Sürdürülebilirlik ve Kaynak-Avantaj 
(R-A) Teorisi 
R-A yani rekabetin kaynak-avantaj teorisi ilk olarak 
1995 yılında Hunt ve Morgan tarafından pazarlama 
dünyasına tanıtılmıştır. R-A, işletmenin içsel analizi 
(1980’li yılların ortalarından başlayarak önde gelen ir 
çok yönetim uzmanının ilgi alanı) ile sektörün ve re-
kabet ortamının dışsal analizini (daha önceki strtajik 
yaklaşımların odak noktası) birleştirmiştir. (Chaha-
bagh, K. ve Lynch, R, s.45-50). Hunt (2000, s. 359-
386); R-A teorisini; “sadece farklı disiplinler arasında 
değil ayrıca değişik teori ve araştırmalarla bağı olan 
disiplinler arası evrimsel bir süreç teorisidir” şeklin-
de tanımlamaktadır. R-A teorisi için rekabet devam 
eden bir süreçtir ve de aslında bu teori iş yönetiminin 
ve pazarlama stratejilerinin mikro konularının reka-
betin makro konularıyla nasıl uyuştuğu ve anlamlan-
dığını göstermektedir (Hunt, 2012, s. 406-408).  

R-A rekabetçi üstünlük yaratmak için, işletmenin 
benzersiz kaynaklarını kullanmak ve geliştirmektir. 
(Papatya, N, 2003, s.62) İşletmeler için rekabetçi üs-
tünlük yaratan benzersiz kaynaklar işletmenin temel 
yetenekleridir. R-A’ın odak noktası, temel yetenekler, 
kaynakların tahsisi ve tanımlanması ve bunların re-
kabetçi üstünlük ve dolayısıyla işletme performansını 
arttırmak için uygulanmasıdır. (Collis, D.J, 1994, ss 
143-152)

R-A, günümüzün strateji literatüründe yerini almış 
olup, sürdürülebilirlik için gerekli olan stratejilere 
ilişkin işletmenin kaynak ve yeteneklerinden oluşan 
“kaynak tabanlılık kuramı” çerçevesinde değerlendi-
rilmiştir. (Papatya, N, 2003, s.64)

Hunt’ın (2011, s. 7-20) yaptığı analizlerle bağlantılı 
olarak; R-A teorisi sürdürülebilir pazarlama ile en az 
yedi açıdan bağlantılıdır:

İlk olarak sürdürülebilir pazarlama; analiz etmek ve 
beslemek için ağırlıklı bir şekilde “yeşil tüketici” ye 
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odaklanmaktadır. Benzer şekilde R-A teorisi de reka-
betin endüstriye yayılmış şekliyle değil; bağımsız seg-
mentlerin temel alınmasıyla incelenmesi gerektiğini 
vurgulamaktadır. Neoklasik teoriden farklı olarak, 
R-A teorisi yeşil tüketici segmentine odaklanmaya 
uyumludur. (Hunt, 2011, s. 7-20)

İkincisi bakış açısında ise R-A teorisindeki insan mo-
tivasyonu yapmacık kişisel çıkar üzerine kurgulanmış 
gibi görülmektedir. Bütün insan motivasyonlu ciddi 
teoriler kişisel çıkar arayışının öneminin farkında 
olmalılar. Sonuçta teori kişisel çıkarın bireysel dav-
ranışları daha çok motive ettiği gerçeğini kabul eder. 
Ancak, R-A teorisi diğer bütün rekabet teorilerinden 
farklı olarak; tüketicilerin kişisel çıkar arayışını on-
ların kişisel ahlaki kodlarıyla sınırlandırır. Sonuçta; 
tüketicilerin bireysel ahlaki kodları doğayı korumak 
için fazla düzeyde olduğunda; bu tüketiciler yeşil tü-
ketici segmentini oluştururlar. Böylelikle de; insan 
motivasyonu etkisiyle, R-A teorisi yeşil segmentleri 
açıklayabilmektedir. (Hunt, 2011, s. 7-20)

Üçüncü bakış açısı tüketiciler gibi kâr odaklı firma-
ların iş sahipleri, üst düzey yöneticileri, müdürleri ve 
çalışanlarının da kişisel çıkar arayışında olduğunu 
ileri sürmektedir. Şu gerçektir ki bütün bu patronlar, 
yöneticiler, çalışanlar, yatırım ve hizmetleri karşılığın-
da ödüllendirilmeyi beklemektedirler. Ancak, bir di-
ğer gerçek de onların kişisel ahlaki değerleri sayesinde 
sosyal ve çevresel istenen sonuçlar için bu ödüllerin 
bir kısmından vazgeçebilecekleridir. Böylelikle deni-
lebilir ki R-A teorisi diğer rekabet teorilerinden farklı 
olarak sürdürülebilirlikle ilgili sosyal sorumluluk dav-
ranışlarını açıklamaktadır. (Hunt, 2011, s. 7-20)

Dördüncü olarak, bazen pazarda tüketiciye bir ürün 
sadece yeşil bir ürün olduğu için değil yeşil üretim 
aşamalarından geçtiği için de cazip gelebileceği dü-
şünülmektedir. Bu yüzden R-A teorisi bir firma için 
sürdürülebilir üretim prosesine yönelik başarılı bir 
konumlandırma stratejisi, firmaya pazarda rakip 
ürünlerinden daha cazip gelebilecek ürünler-değer-
ler sunma kapasitesine yönelik bir kaynak sağlaya-
bilir. Sonuçta; R-A teorisi sadece yeşil ürün üretim 
stratejisini değil aynı zamanda yeşil araçlarla üretim 
stratejisini de sunmaktadır. (Hunt, 2011, s. 7-20)

Beşinci aşama olan sürdürülebilir pazarlama ise bi-
reysel ahlaki değerleri olan, sadece kar maksimizas-
yonunu düşünen, etik egoistlerin olmadığı çalışan-
lara sahip firmalarla ilgilidir. Hunt’ın (2000) detaylı 
değindiği gibi aynı pazarda A ve B adında iki firma 

olduğunda ve bu firmaların birinde çalışanların ah-
laki değerleri düşükse, bu firmanın diğer firmadan 
farklı olarak ödemesi gereken hırsızlık, gözetleme 
gibi başka maliyetler doğacaktır. Sonuçta; R-A teorisi 
diğer rekabet teorilerinden farklı olarak; çalışanların 
istihdam edilmesi sırasında bireysel etik değer ile sür-
dürülebilir pazarlama etiğine sahip çalışan alımına 
odaklanarak rekabetçi avantaja sahip olabileceklerini 
ileri sürmektedir. (Hunt, 2011, s. 7-20)

Altıncısı bakış açısı, R-A teorisinde firmaların birin-
cil amaçlarının üstün finansal performans olduğunu 
ifade etmektedir. Bireysel çıkar arayışıyla bağlantılı 
olarak üstün finansal performans, bütün çalışanlara 
daha iyi ödüllendirme demektir. Ancak, üstün finan-
sal performans aynı zamanda firmaların çevreyi ko-
rumak, sosyal olaylara yardımda bulunmak gibi diğer 
hedeflerini, amaçlarını da gerçekleştirmesine de ola-
nak vermektedir. Özetle, zengin firmalar az kazanan 
firmalara göre sürdürülebilir pazarlamayı daha çok 
gündemlerine alırlar ve ona daha çok odaklanırlar. 
(Hunt, 2011, s. 7-20)

Yedinci bakış açısına göre R-A teorisi için uluslar, 
firmalar gibidir. Ulusların firmalar gibi olmasından 
çıkaracağımız sonuç da aynı firmalar gibi zengin olan 
uluslar da sürdürülebilirlik konusuna daha çok odak-
lanmaktadırlar. Fakir toplumlar, zengin toplumlara 
kıyasla ihtiyaçlarını gidermek için gelecek nesillerin 
kapasitesinden ödün verme sözleri konusunda daha 
az varlık göstermektedirler (UNWCED 1987,8). Do-
layısıyla aslında fakir toplumların belli bir ekonomik 
seviyeye gelmelerinin istenilmesindeki amaç sürdü-
rülebilirlik savunucu olmaları değil; bir yandan da 
kendi ihtiyaçları için gelecek nesillerin kaynaklarını 
tüketmemeleridir. Peterson’ın (2012) bahsettiği gibi 
zenginlikle çevresel değerler arasında çok güçlü bir 
bağ bulunmaktadır. Sonuçta Hunt’ın (2011) teorisin-
de detaylandırdığı gibi ekonomik gelişimin dinamik 
teorisi gereklidir. (Hunt, 2011, s. 7-20)

R-A teorisi sürdürülebilir bir dünya, sürdürülebilir 
bir pazarlama için pazarlamacılara teorik olarak yol 
göstermektedir. Teori konumlandırma ve segmen-
tasyon çalışmalarında yeşil tüketici bölümlerinin 
önemini vurgulamakta ve sadece yeşil ürünlere değil 
üretim tesislerine odaklanmanın gerekliliğine dikkat 
çekmektedir. Şirketlerin kâr ve rekabet odaklı olur-
ken bunları etik ahlak değeri yüksek, sürdürülebilir 
pazarlama felsefesini benimsemiş insanlarla gerçek-
leştirilebileceğinin önemini örneklerle açıklamakta-
dır. Şirket ve ulusların yüksek finansal performansa 
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sahip olmaları ile birlikte sürdürülebilirliği daha fazla 
önem vermeleri ve kaynak ayırmaları gerektiğinin al-
tını çizmektedir. 

Sürdürülebilirlik Uygulamalarından 
Örnekler
Sürdürülebilirlik; çevresel, sosyal ve ekonomik konu-
ların bütünsel bir bakış açısıyla birbirinden ödün ver-
meden dengeli bir şekilde yönetilmesidir. Bu tanım-
dan da anlaşılacağı üzere sürdürülebilirliğin çevresel, 
sosyal ve ekonomik olmak üzere üç boyutu vardır. 
Sürdürülebilirliğin amacı ise uzun vadede şirketin 
değerini maksimize ederken kısa vadede şirketin per-
formansını ve değerini optimize etmektir (Kotler ve 
Caslione, 2011, s. 192).

Uluslararası 209 şirketin koalisyonundan oluşan 
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBSCD) 
Başkanı Björn Stigson iş dünyasının katkısı olmadan 
sürdürülebilirlik konusunda ilerleme kaydedileme-
yeceğini belirtmektedir. (Ünal, 2011, s. 10-12) Bu 
anlamda iş dünyasının sürdürülebilirlik konusunda 
çeşitli uygulamaları bulunmaktadır:

İş dünyasındaki sürdürülebilirliğin güçlü savunu-
cularından Unilever’in CEO’su Paul Polman, (Stern, 
2010): “Bizim amacımız, işimizi ikiye katlamaktır, an-
cak bunu yaparken doğaya olan etkimizi ve doğadaki 
ayak izimizi azaltmamız gerekir… Ancak iyiye giden 
yol azaltılmış tüketimden geçmiyor. Aksine sorumlu 
tüketimle yapılmalıdır.” şeklinde bir açıklamada bu-
lunmaktadır. (Kotler, 2011, s. 132-133) Bu anlamda 
Unilever bir çok kampanya yürütmektedir. En yay-
gın bilinen örneği de, çay markası olan Lipton ile 
Kenya’da başlattığı ve bugün pek çok ülkede devam 
ettirdiği “Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi”, “Yağmur 
Ormanları Birliği” tarafından sertifika almaya hak 
kazanmıştır (Yeniova, 2011b, s. 78-79). 

Birçok şirket çevresel yeminlerini (credolarını) kâr 
etme ve sürdürülebilirlik arasında denge kurmak adı-
na yenilediler:

General Electric, sosyal problemleri çözmek için yol-
lar aramaktadır. (Kotler, 2011, s. 132-133)

Naylon, Dacron, Teflon gibi ürünlerin ve insanların 
yaşamlarını sonsuza kadar değiştiren polimer kim-
yanın mucidi olan Dupont, aynı zamanda Antartika 
üzerindeki ozon tabakasının delinmesinin sorum-
lusu olarak görülen kloroflorokarbonu da bulan şir-

kettir. Ancak Dupont, bugün şirketleri işletmelerinin 
sera gazları salınımını azaltacak düşük maliyetli yön-
temler uygulamaya mecbur edecek yasal düzenleme-
ler talep eden ABD İklim Eylem Ortaklığı (USCAP) 
programının arkasındaki en büyük güçlerden biridir. 
Dupont, bugün 29 milyar dolarlık gelirinin 5 milyar 
dolarlık kısmını sürdürülebilir ürünlerin satışından 
elde etmektedir.(Kotler, 2010, s. 166)

Wal-Mart kamyon filosunu daha yakıt idareli ve daha 
az kirlilik yaratan bir hale dönüştürmüştür. (Kotler, 
2011, s. 132-133) Aynı zamanda yeşil süper merkezler 
ve mağazalarında yeşil etiketli ürünler satmaya başla-
mıştır.(Kotler, 2010, s. 169)

Timberland ise; ayakkabıların üretim ve tanıtımında 
yeşil kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak; geri dönüş-
türülmüş ve kimyasal olmayan malzemeler ile enerji 
verimli imalat süreçleri kullanmaktadır. Yiyecek ku-
tularındaki besin değeriyle ilgili açıklamalardan esin-
lenerek bütün ayakkabılarının üzerine “besin değeri 
etiketi” koyar. Bu etiketler tüketicilere “satın aldıkla-
rı ürün hakkında, nerede üretildiği, nasıl üretildiği 
ve çevre üzerindeki etkisi” gibi bilgiler vermektedir. 
(Kotler, 2010, s. 170)

Yine dünyanın lider kimya şirketi BASF bir yandan 
kendi üretimlerindeki emisyonları azaltırken, diğer 
yandan müşterilerinin de kendi karbon ayak izleri-
ni azaltmalarına yardımcı olmaya yönelik çalışmalar 
yapmaktadır. (http://www.surdurulebilirlikakademi-
si.com/site/wp-content/uploads/16.05.2013.pdf)

Sağlık sektöründe önemli işler yapan Becton Dic-
kinson toplam elektrik tüketiminin %35’inin rüzgar 
enerjisi olduğunu belgelendirerek, işletmelerinde 
ya da üretimde rüzgâr enerjisi kullanan kuruluşları 
ve ürünleri tanıtan ilk küresel tüketici belgesi olan 
WindMade™ belgesini almıştır. (https://www.bd.com/
sustainability)

HP, müşterilerinin bitmiş toner kartuşlarından kur-
tulma konusunda sıkıntı çektiğini, bazı yeni şirket-
lerin de bitmiş kartuşları alarak tekrar doldurup sat-
tığını görmüştür. Bu durum karşısında HP, boş kar-
tuşların imhası ve yeniden doldurulması işini kendisi 
üstlenmiştir.(Turan, 2010, s. 2)

P&G, piyasaya üretim sürecinde benzerlerinden %64 
daha fazla enerji tasarruf eden traş makinesi ürünü 
gibi ürünler sunmaktadır. (http://www.pg.com/en_
US/sustainability)
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Büro donanımını satmak yerine kiralayan Xerox, 
kendisine ait “Varlık Geri Dönüşüm Programı” ile 
daha iyi bir teknolojiye geçildiğinde müşterilerinin 
eski ürünlerini geri almaktadır. Daha sonra Xerox, bu 
makineleri demonte etmekte, yeni teknolojiyi içere-
cek şekilde yeniden imal etmekte ve eski fiyattan yeni 
makine olarak satmaktadır (Hart, 1997, s. 66-76).

The Bodyshop hayvanlar üzerinde deneylerin ya-
pılmasını engellemek için 1996 yılında dört milyon 
kişinin imzasını taşıyan “Hayvanlar Üzerinde De-
neylere Son” kampanyasını yürütüp, bu dilekçe Av-
rupa Komisyonuna verilmiştir. Bu kampanya, kasım 
1998’de kozmetik ürünlerinin ve bunların içerik 
maddelerinin hayvanlar üzerinde denenmesinin tüm 
İngiltere’de yasaklanmasıyla sonuçlanmıştır.(www.
thebodyshop.com.tr)

Starbucks da sürdülebilirliği kendisine misyon edin-
miş şirketlerden biridir. Starbucks hem karbon salı-
nımını azaltan, çevre dostu malzemeler ve sistemler 
kullanarak yeşil mağazalar yaratıp hem de iklim de-
ğişikliği ile mücadele etmeye çalışmaktadır. (www.
starbucks.com.tr).

Türkiye’de de sürdürülebilirlik konusunu ciddiye 
alan, misyon edinen Türk şirketleri var:

Tetrapak 2010 yılında ambalaj malzemelerinin 51 to-
nunun 28 bin tonunun geri toplayarak %56 oranında 
geri dönüşüm sağlamıştır. 

Enerjisa da Geri Dönüşüm ve Test Merkezleri kur-
maktadır. Bu merkezler ile sahadan gelen malzeme-
lerin test ve bakımlarının yapılması, geri dönüşümle-
rinin sağlanması, garanti süresi içerisinde arızalanan 
malzemelerin garanti takibinin yapılması ve çevreye 
zararlı etkilere sahip maddelerin doğaya salınımı-
nın önüne geçilmesi amaçlamaktadır. (http://www.
skdturkiye.org/News/Inovasyon%C3%87alismaGrub
uHaberleri-148)

Yukarıda bahsedilen şirketler sürdürülebilirlik ala-
nında örnek alınacak çalışmalar yapmaktadırlar. An-
cak tabii şirketlerin bunu göz boyama, müşterileri 
kandırma amacıyla mı yaptıkları yoksa gerçekten sür-
dürülebilirliğe inandıkları için mi yaptıkları bir tar-
tışma konusudur. Sonuçta bütün şirketlerin asıl ama-
cı kâr maksimizasyonuyken sürdürülebilirlik üzerine 
faaliyetler yaptıkları zaman belli oranda kârlarından 
vazgeçmeleri gerekmektedir. Bu anlamda şirketlerin 
çevreye, ekolojiye verdikleri zararlara dikkat çekmek 

ve onların sürdürülebilirlik konularına yönelmesini 
sağlamak için Greenpeace çeşitli protesto çalışmaları 
yürütmektedir:

2014 yılında en çok dikkat çeken çalışmalarından bir 
tanesi Shell’in Kuzey kutbundaki petrol arama çalış-
malarını protestolarıydı. Amaçları; Dünyanın en el 
değmemiş kısmında en küçük yaşanacak bir petrol 
sızıntısının bütün ekolojik dengeyi yok edeceğini ve 
orada yaşayan orangutan, kutup ayıları gibi hayvan-
ların, bitkilerin yaşamlarının sona ermesine sebep 
olacağından dolayı Shell’in bu bölgede çalışmalarını 
durdurmaktı. Bu amaçla imza kampanyaları, çeşitli 
organizasyonlarda pankart açma çalışmaları yapmış-
lardır. En dikkat eden çalışmaları da Shell’in Lego ile 
anlaşmasını sonlandırması için Lego oyuncaklı dün-
yanın sonunun geldiği anlatılan “Herşey mükemmel 
değildir.” adında videoydu.(https://act.greenpeace.
org/ea-action/action?ea.client.id=1844&ea.campa-
ign.id=29635

Aynı şekilde, Greenpeace dünyanın en ünlü oyun-
cak bebeği “Barbie”nin kalın karton paketlerinin 
yapımında kullanılan ambalaj malzemelerinin, En-
donezya’daki yağmur ormanlarından sağlandığı ve 
bu ormanları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bı-
raktığı için üretici firma Mattel’i de çeşitli eylemlerle 
protesto etmiştir. (http://www.greenpeace.org/usa/
the-breakup/

Benzer şekilde Greenpeace, P&G’nin ürettiği Head 
&Shoulders gibi şampuanlarda palm yağı kullanıldı-
ğı ve bu yağın üretilmesi için orangutan, kaplan gibi 
hayvanların doğal ortamları olan yağmur ormanla-
rına zarar verdiklerini belirtmektedir. P&G’nin bu 
ürünlerini tüketicilerle duygusal bağ kurarak sergile-
diği “Teşekkür ederim anne” reklam filmini kullanıp 
aynı duygusallıkla o hayvanlara ne kadar zarar veril-
diğini gözler önüne sererek protesto ettiler. (http://
www.greenpeace.org/international/en/press/relea-
ses/Greenpeace-thanks-PG-for-forest-destruction-
as-protest-takes-place-at-companys-HQ.)Tamamen 
aynı sebepten Greenpeace Unilever’in de ürettiği 
Dove ürünlerini protesto etmektedir. (https://www.
youtube.com/watch?v=odI7pQFyjso)

Yine dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle, «KitKat» 
markalı ürününde palm yağı kullandığı ve orangutan-
ların yaşam alanını yok ettiği için Greenpeace Nestle’yi 
de protesto etmektedir. (http://www.dunya.com/
sosyal-donusumun-sosyal-medyasi-195430h.htm)
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Son olarak da gene, şişelenmiş su endüstrisinin ken-
disini çevre dostu bir sektör gibi pazarlama girişim-
leri, ürünün gerçek etkilerinin görülmesini ve tüketi-
cilerin asıl çevre dostu olan çeşme suyuna yönelme-
sini engellemektedir. Ve bu alanda da baş üretimciler 
Nestle Waters, CocaCola ve Pepsico’ya yönelik Blue-
washing adında kampanya yürütülmektedir. (http://
www.suhakki.org/2011/10/bluewashing)

Sonuç
Ne pahasına olursa olsun tüketim şeklindeki pazar-
lama kurgusu yerine bilinçli tüketime bırakmaktadır. 
Tüketiciler giderek daha fazla bir biçimde bilinçsizce 
tüketmek yerine akıllı davranmaya yönelmektedir. 
Bununla beraber aynı zamanda sosyal, ekonomik 
ve çevresel adaleti ilke edinen şirketlerin ürünlerini 
tercih etmektedirler. Diğer taraftan da çevre örgütle-
ri ve bilimsel kuruluşlar tarafından yapılan bilimsel 
çalışmalar kaynaklarımızın bu tüketim hızıyla devam 
edilirse yakın bir zamanda tükeneceğini, acil çözüm-
ler üretilmesi gerektiğini ve de sorumsuz tüketime 
devam edilemeyeceğini vurgulayan kampanyalar dü-
zenlemektedirler.

Çevre örgütleri, tüketici dernekleri ve bazı firmalar 
bu konuda ciddi duyarlılıklar göstermektedir. Ancak 
bu konuda çok güçlü bir şekilde kararlılık gösteril-
mesi ve kolektif bir bilincin oluşturulması gerekmek-
tedir. Bu konuda en önemli görev de şirketlere düş-
mektedir. Şirketlerin de  bu şekilde devam edilmesi 
durumunda üretim yapamayacaklarını, yapsalar bile 
satacak pazar bulamayacaklarını hızlı bir şekilde kav-
ramaları gerekmektedir. 

Kotler’e (2011, s. 132-135) göre; şirketlerin pazarlama 
pratiklerinde pazarlama karmasını  temel alarak de-
ğiştirebilecekleri uygulamalar şu şekildedir:

Ürün: Şirketler yeni ürün üretim aşamasında daha 
çok düşünmelidirler. Tasarımcılar kullanılan ham-
maddeleri, kaynakları ve karbon ayak izini dikkatlice 
incelemelidir. Biyolojik olarak parçalanabilen ve atıla-
bilen paketleme sistemi düşünmelidirler. Fiziksel bir 
ürün üretmeyen hastane, havayolu firmaları gibi fir-
maların enerji ve fiziksel kaynakları kullanırken daha 
çok çevresel yaklaşımda bulunma şansları vardır.

Fiyat: Şirketler çevre dostu ürünler için farklı fiyat 
listeleri oluşturabilmektedir. Çevre sorunlarıyla ilgi-
lenen tüketiciler bu ürünlere daha çok ödeme konu-

sunda gönüllüdürler. Ayrıca şirketler, çevresel yak-
laşımda bulunarak yapacakları yeni düzenlemelerin 
maliyetlerini ve bunların fiyatlarına nasıl yansıyaca-
ğını düşünmelidirler.

Yer: Şirketler, üretim ve dağıtım merkezlerini nerede 
konumlandıracaklarını düşünmelidirler. Çevreciler, 
yerel üretimi tavsiye etmektedirler. Sürdürülebilirli-
ğe inanan, üzerine çalışan pazarlama uygulayıcıları, 
değişik potansiyel olabilecek dağıtım kanallarını de-
ğerlendirmelidirler. Şirketler, tüketicilerin alışveriş 
yerlerine gitmelerini azaltmak için online satış kulla-
nımını arttırmalıdır.

Promosyon: Şirketler, promosyon/reklam amaçlı 
yaptırdıkları çalışmaların ne kadarlık kısmının basılı 
materyalden online ortama geçirebileceklerini değer-
lendirmelidirler. Sürdürülebilirlik sözlerini reklam-
larla duyurmak isteyebilirler. Ürün etiketleri içerik ve 
karbon ayak izi konusunda daha spesifik olmalıdır. 
Sonuçta bütün şirketlerin hedefi büyümektir ama bü-
yüme amaçlarına daha çok sürdürülebilirlik adımları 
eklenebilmektedir.

Bununla birlikte tüketiciler de ağızdan ağıza pazarla-
ma ile ve özellikle sosyal medya aracılığıyla tüketici 
alışkanlık ve satın alma kararlarını etkileyebilmektedir.

Bu noktada devlet yönetimlerine de ciddi görevler 
düştüğünü hatırlatmak gerekmektedir. Burada cid-
di regülasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Pazarlama 
bakış açısından geleceğimize şekil verecek en önemli 
perspektiflerden bir tanesi “demarketing” yani talep 
azaltılmasıdır. (Kotler and Levy, 1971, s. 74-80) Baş-
ka bir ifadeyle  pazarlama karar değişkenleri tersine 
çalıştırılabilmektedir. Kaliforniya’da kronik su kaynak 
azalmasına yönelik endüstri ve tüketicilerin su kulla-
nımının azaltılması için bu tarz bir çalışma yapılmış-
tır. Ancak bu tamamen devlet ve belediye kontrolün-
de olan bir harekettir. Aynı şekilde; gereğinden fazla 
avlanma, enerji tüketimi, su tüketimi, fazla yeme ve 
obezite gibi konuları hükümetlerin birinci önceliğine 
alıp; öncelikle bu konularda düzenlemeler yapmaları 
gerekmektedir.

Dünyanın kaynaklarını tüketmeden gelecek nesille-
re yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için yukarıda 
bahsedildiği gibi önce hükümetlerin ve şirketlerin 
sonra da tüketicilerin hep birlikte sürdürülebilirlik 
gönüllüğünden öte sürdürülebilirlik uygulamacıları 
olmaları gerekmektedir.
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Özet
Sosyal sorumluluk kavramı, son zamanlarda işletme-
lerin önem verdiği popüler kavramlar arasında yer 
almaya başlamıştır. Sosyal sorumluluk uygulamaları 
ile işletmeler yaptıkları faaliyetler ile olumlu bir marka 
imajına sahip olmaya çalışmaktadırlar. Araştırmanın 
temel varsayımı engelli bireyler ile engelsiz bireylerin 
sosyal sorumluluk algılama düzeyleri ve marka imajı 
algılama düzeyleri arasında farklılığın bulunduğudur. 
Araştırmanın temel varsayımı çerçevesinde geliştirilen 
hipotezler Eşleştirilmiş T Testi ile test edilmiştir. Anket 
yöntemi ile elde edilen verilerin düzenlenmesinde ta-
nımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal sorumluluk, Marka İmajı, 
Engelli Bireyler, Engelli Olmayan Bireyler

Abstract
The concept of social responsibility, given the importan-
ce of the popular concepts. Businesses with social res-
ponsibility practices, the iractivities   a positive brand 
image. The assumption of this study is there are diffe-
rences between disabled andabled people about per-
ception of social responsibility and brand image. The 
hypotheses developed in the frame work of the basic 

assumptions of the study were tested by paired T Test. 
The organization of data obtained through the survey 
method was utilized descriptive statistics.

Keywords: Social Responsibility, Brand Image, 
Disabled Individuals, Indisabled Individuals

Giriş
Sosyal Sorumluluk, son yıllarda işletme literatürün-
de hızla önem kazanan bir kavramdır. İşletmeler fa-
aliyetlerini gerçekleştirirken dolaylı ya da dolaysız 
olarak etkileşimde bulunduğu herkese paydaş adı ve-
rilmektedir. İşletmeler bütün paydaşları tanımalı ve 
onlara zararlı olacak faaliyetlerden kaçınmalıdır. Aksi 
takdirde günümüz iletişim koşullarında yaşadığımız 
dünyayı küresel bir köy olarak düşündüğümüzde sos-
yal açıdan gerçekleştirilecek olumsuz bir uygulama 
ile tüm dünya bundan haberdar olabilecek, bu durum 
baskıları beraberinde getirecek ve kurumun sürdürü-
lebilirliğini tehlikeye sokabilecektir.

Sosyal sorumluluk, sadece kurum imajının değil, 
marka imajının da oluşturulmasında ve geliştiril-
mesinde son derece etkilidir. Marka imajı, ürün ve 
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hizmetin tercih edilmesini etkileyen unsurlardan bir 
tanesidir. Günümüzde tüm dünyada kurumsal sosyal 
sorumluluğa önem veren ve bu anlayışı, faaliyetleri-
nin bir parçası haline getiren ve bu şekilde de marka 
imajlarını geliştiren işletmelerin ürün ve hizmetle-
rinin satın alınması eğilimi giderek artmaktadır. O 
halde tüketicileri kendi taraflarına çekmek isteyen 
markaların sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket et-
meleri gerekmektedir. Çalışmamızda ülkemizde hiz-
met veren cep telefonu operatörlerinin (Avea, Bim-
cell, Turkcell ve Vodafone) gerçekleştirdikleri sosyal 
sorumluluk kampanyaları ve marka imajı arasındaki 
ilişkinin engelli ve engelli olmayan bireyler açısından 
incelenmektedir. Bu amaçla sosyal sorumluluk ve 
marka imajı kavramlarına dair ayrıntılı bilgilere aşa-
ğıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

Sosyal Sorumluluk
Dünyadaki gelişmelere paralel olarak, ülkemizde 
de sosyal sorumluluk faaliyetlerinin önemi zaman-
la artmış, özellikle 1980 yılından itibaren ekonomi-
nin dışa açılması ve serbest dış ticarete bağlı olarak 
konu iş dünyasının gündemine girmeye başlamıştır. 
1990’lı yıllarda büyük holdinglerin öncülüğünde ger-
çekleştirilen belli başlı sosyal sorumluluk uygulama-
ları, 2000’li yıllarla birlikte hemen her ölçekte işlet-
me tarafından kullanılır olmuştur. Ülkemizde sosyal 
sorumluluk konusu ile ilgili akademik çalışmaların 
başlangıcı ise 1970’lerin sonuna doğru uzanmaktadır 
(Alnıaçık ve Develi, 2011:85). Sosyal sorumluluk uy-
gulamalarındaki artışa bağlı olarak bu konuda yapı-
lan akademik çalışmaların sayısı da artmıştır.

Genel bir kavram olan kurumsal sosyal sorumluluk 
çeşitli görüş ve uygulamalardan oluşur. Kurumsal 
sosyal sorumluluk uygulamalarından ilki, felaket 
anında kurumlar tarafından yürütülen faaliyetler, 
ikincisi ise, kurumların ekonomik işlevlerinin dışın-
da gerçekleştirdikleri, gönüllü ve kar amacı gütmüyor 
gibi görünen faaliyetlerdir. Bu faaliyetler halkla ilişki-
lerde, kriz yönetimi ve kamu programları olarak yer 
alır (L’Etang ve Pieczka, 2002, s.156).

İşletmeler, toplumun değişen beklentilerini göz önü-
ne almadan hayatlarını devam ettiremezler. Başka bir 
deyişle, işletmeler ekonomik amaçlarını gerçekleşti-
rirken, bir taraftan topluma zarar veren veya olum-
suz etki yapan faaliyetleri ortadan kaldırarak sosyal 

dengeyi korumalı; diğer taraftan da toplumun refah 
ve sağlığına hizmet eden faaliyetlerde bulunarak, sos-
yal faydayı arttırmalı, gerektiğinde sosyal sorunları 
çözmek için kendi kaynaklarını tahsis etmelidirler 
(Ölçer, 2001, s.24).

İşletmelerin sosyal sorumluluk alanları ile ilgili birçok 
fikir ve sınıflandırma mevcuttur ancak sosyal sorum-
luluk alanlarının birbirinden tam olarak ayrıştırılma-
sı mümkün değildir. İşletmelerin sosyal sorumluluk 
alanlarını çok genel olarak işletme içi ve dışı şeklinde 
yapabileceğimiz gibi, bu başlıkları toplumsal çevreye, 
tüketim ve tüketiciye, sağlığa ekonomik gelişime, eği-
time ve sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik sosyal 
sorumluluklar gibi çeşitli başlıklar altında toplamak 
mümkündür. İşletmelerin sosyal sorumluluk alanla-
rını kesin hatlarıyla ortaya koymak güçtür. Önemli 
olan, sosyal sorumluluk alanlarının birbirlerini rakip 
olarak değil de, birbirlerini tamamlayıcı olarak gör-
meleridir (Şener, 1996, ss.16-45).

Günümüz iletişim çağında cep telefonu ve mobil ci-
hazların hayatımızda ki yeri gün geçtikçe artmakta-
dır. Hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen cep tele-
fonları ile birlikte cep telefonu operatörleri de önem 
kazanmaktadır. Türkiye’de hizmet veren operatör 
firmaları kullanıcı potansiyellerinin farkına varmış 
ve pazardan en büyük dilimi kapmak için kıyasıya 
rekabet içine girmişlerdir. Tüketicileri etkilemenin 
tek yolunun maliyet ve fırsatlar olmadığı günümüz 
koşullarında ülkemizde ki operatör markaları da 
sosyal sorumluluk faaliyetlerini gerçekleştirmek için 
yerlerini almışlardır. Turkcell’in ailesinin maddi du-
rumu yeterli olmadığı için okula gidemeyen kız ço-
cuklarına yönelik gerçekleştirdiği “Kardelenler Proje-
si” ülkemizde en çok ses getiren sosyal sorumluluk 
projelerinden olmuştur. Bunun yanı sıra Turkcell’in 
diğer sosyal sorumluluk projelerini; “Van için Tür-
kiye Kumbarası”, “Geleceği Yazanlar”, “Geleceğe Ko-
şanlar”, “Güçlü Kadın Güçlü Türkiye” vb. şeklinde 
sıralamak mümkündür (http://www.turkcell.com.
tr/tr/hakkimizda/sosyal-sorumluluk).Vodafone’nun 
Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye Vodafone Vakfı, 
Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı ortaklığında engelli ve sosyal dezavantajlı 
bireylerin sanat yoluyla sosyal hayata katılımını he-
defleyen Düşler Akademisi sosyal sorumluluk projesi 
ülkemizde yürütülmekte olan örnek projelerdendir 
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(http://www.duslerakademisi.org/). Avea’nın “Haya-
tımın Fikri” projesi ile gençlerin girişimcilik ruhları 
ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır (http://www.avea.
com.tr/web/Hakkimizda/KurumsalSosyalSorumlu-
luk). Bunların yanı sıra operatör firmalarının hala 
yürütmekte olduğu eğitim, istihdam, spor, sanat 
ve girişimcilik alanında birçok proje bulunmakta-
dır. Çalışmanın sosyal sorumluluk uygulamalarının 
amaçlarından biri olan olumlu marka imajı ayrıntılı 
olarak ele alınmaktadır.

Marka İmajı
Marka imajı, üretilen ürünün hedef kitlesinde olu-
şan duygusal ve estetik izlenimlerin toplamıdır (Ker, 
1998: 25). Bir başka tanıma göre, bir kişinin veya kişi-
ler grubunun bir ürünle ilgili duygusal olduğu kadar 
rasyonel değerlendirmelerin tümü, bir başka deyişle, 
ürünün, kişiye çağrıştırdığı duygu ve düşünceler bü-
tünüdür (Peltekoğlu, 2007:584).

Marka imajı ile ilgili yapılan birçok farklı tanımın or-
tak noktası olarak marka imajının, insanların marka 
ile ilgili algılamaları ve yorumları ve marka ile ilgili 
pazarlama aktivitelerinin sonucu olarak tüketicile-
rin kafalarında oluştuğu söylenebilir. Tüketiciler, bir 
marka ile ilgili zihinlerindeki çağrışımlara dayanarak 
o marka ile ilgili imaja sahip olmaktadırlar. Dolayı-
sı ile marka imajı bireylere göre farklılık gösterebilir 
çünkü her insanın belirli bir marka ile ilgili farklı 
çağrışımları olabilir (Hung, 2005:239).Marka imajına 
dair 4 özellik şu şekilde sıralanabilir (Dobni ve Zink-
ham,1990:118)

•	Marka imajı, tüketici tarafından tutulan marka-
nın bir konseptidir.

•	Marka imajı tüketicinin ya mantıklı ya da duy-
gusal yorumu ile oluşan büyük oranda öznel ve 
algısal fenomendir.

•	Marka imajı ürünün sadece teknik, fiziksel ya 
da fonksiyonel nitelikleri değildir. Pazarlama fa-
aliyetleri, kapsam değişkenleri ve algılayanların 
özelliklerinden etkilenir ve şekillenir.

•	Marka imajı söz konusu olduğunda algılanan 
gerçek, gerçeğin kendisinden daha önemlidir.

Marka imajı ile ilgili yapılan çalışmalarda çeşitli alt 
boyutlar ortaya atılmış ve marka imajı ölçülmeye 
çalışılmıştır. Çalışmamızda marka imajı algısını ölç-
mek için kullanılan unsurlar, markada sosyal duyar-
lılık, marka değer unsurları, marka kimlik unsurları, 
markanın ticari boyutu ve tüketicilerin marka tutu-
mu şeklinde sıralanmaktadır (Uztuğ, 2003: 29-30). 
Çalışmanın bir sonraki bölümünde çalışma amacına 
yönelik yapılan analizler ve sonuçları yer almaktadır. 

Yöntem
Engelli ve engelli olmayan bireylerin sosyal sorum-
luluk algılarının marka imajı üzerindeki etkisinin 
ve engelli ve engelli olmayan bireylerin marka imajı 
algıları ve sosyal sorumluluk algıları arasındaki fark-
lılaşmanın belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmanın ana 
kütlesini Çorum Belediyesi Engelliler Eğitim Merke-
zinde kursiyer olarak eğitim gören 78 bedensel engelli 
birey oluşturmaktadır. Engelli olmayan bireylerin sa-
yısı Engelli Eğitim Merkezinde kursiyer olarak eğitim 
gören |engelli bireylerin sayısına göre belirlenmiştir. 

Araştırma için gerekli veriler, yüz yüze (kişisel görüş-
me) anket yöntemiyle toplanmıştır. 

+Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birimci 
bölüm katılımcının cinsiyet, yaş, eğitime ve kullanı-
lan cep telefonu operatörüne ilişkin çoktan seçmeli 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular-
dan oluşmaktadır. İkinci bölüm katılımcıların cep te-
lefon operatör markalarına yönelik marka imajı algı-
larını belirlemeye yönelik “Kesinlikle Katılıyorum” ve 
“Kesinlikle Katılmıyorum” arasında değişen beşli Li-
kert ölçeğine göre sıralanmış 30 ifadeden oluşmakta-
dır. Üçüncü bölüm katılımcıların cep telefonu opera-
tör markalarına yönelik sosyal sorumluluk algılarını 
belirlemeye yönelik  “Kesinlikle Katılıyorum” ve “Ke-
sinlikle Katılmıyorum” arasında değişen beşli Likert 
ölçeğine göre sıralanmış 32 ifadeden oluşmaktadır. 
Bu ifadelerin belirlenmesinde (Hodgetts ve Kuratkos, 
1991) ve (AkademetreResearch& Strategic Planning, 
2005)çalışmalarından yararlanılmıştır.

Araştırma Modeli ve Araştırmanın Hipotezleri
Araştırma modeli şu şekilde gösterilmektedir.
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Araştırma modeli temel alınarak geliştirilen hipotez-
ler şu şekildedir;

H1: Engelli ve Engelli olmayan bireylerin marka 
imajı algı düzeyleri farklılık göstermektedir.

H2: Engelli ve Engelli olmayan bireylerin sosyal so-
rumluluk algı düzeyleri farklılaşmaktadır.

H3: Engelli bireylerin sosyal sorumluluk algılama 
düzeylerinin marka imajı üzerinde pozitif 
yönlü etkisi vardır.

H4: Engelli olmayan bireylerin sosyal sorumluluk 
algılama düzeylerinin marka imajı üzerinde 
pozitif yönlü etkisi vardır.

Katılımcı ların Demografik Özelliklerine İlişkin 
Bulgular
Demografik özellikler başlığı altında incelenen bul-
gular, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, 
telefon operatörleri ve telefon operatörlerinin engel-
lilere yönelik tarifelerinin bilinirliliğini içermektedir.

 
Engelli Bireyler  Engelli Olmayan Bireyler 

Marka İmajı Algı Düzeyi 
Markada Sosyal Tutarlılık 

Marka Kimlik Unsurları 

Marka Değer Unsurları 

Markanın Ticari Boyutu 

Tüketicilerin Marka Tutumu 
Sosyal Sorumluluk Algı Düzeyi 

Toplumsal Çevreye Yönelik S.S.U. 

Tüketim Ve TüketiciyeYönelik S.S.U. 

Çevreye Yönelik S.S.U. 

Sağlığa Yönelik S.S.U. 

Ekonomik Gelişime Yönelik S.S.U. 

Eğitime Yönelik S.S.U. 

Spor ve Kültüre Yönelik S.S.U. 

 

Marka İmajı Algı Düzeyi 
Markada Sosyal Tutarlılık 

Marka Kimlik Unsurları 

Marka Değer Unsurları 

Markanın Ticari Boyutu 

Tüketicilerin Marka Tutumu 
Sosyal Sorumluluk Algı Düzeyi 

Toplumsal Çevreye Yönelik S.S.U. 

Tüketim Ve Tüketiciye Yönelik S.S.U. 

Çevreye Yönelik S.S.U. 

Sağlığa Yönelik S.S.U. 

Ekonomik Gelişime Yönelik S.S.U. 

Eğitime Yönelik S.S.U. 

Spor ve Kültüre Yönelik S.S.U. 

 

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli

Tablo 1. Engelli Katılımcıların Demografik Özellikleri
Cinsiyet N % Telefon Operatörü N % 
Kadın 30 38.5 Avea 21 25.9 

Erkek 48 61.5 Turkcell 35 43.2 

Toplam 78 100 Vodafone 19 23.5 

Yaş N % Bimcell 6 7.4 

18-29 60 76,9 Toplam 239 100 

30-39 12 15,4 Eğitim Durumu N % 

40-49 3 3,8 Okuryazar değil 24 30.8 

50 ve üzeri 3 3,8 İlkokul 9 11.5 

Toplam 78 100 Lise 39 50.0 

Engelli Servisleri 

Bilinirliliği 

N % Lisans 6 7.7 

Evet 36 46.2 Toplam 78 100 

Hayır 42 53.8    

Toplam 78 100    
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Tablo incelendiğinde ankete katılan engelli olmayan 
katılımcıların %46.2’sinin kadın,  %53.8’ nin erkek, 
%61.5’inin 18-39 yaşları arasında olduğu ve %30.8’inin 
okuryazarlığının olmadığı ve  %60’ının lisans me-
zunu olduğu anlaşılmaktadır. Ankete katılan engelli 
olmayan bireylerin kullandıkları telefon operatörleri 
sırasıyla Avea (%53.8), Turkcell (%30.8), Vodafone 
(%11.5), ve Bimcell (%3.8) olarak belirlenmiştir. An-
kete katılan engelli olmayan bireylerin %73.1’i “opera-
törlerinizin engellilere yönelik servislerinden haberdar 
mısınız?” sorusuna “Hayır” cevabını vermişlerdir.

Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizleri
Araştırmanın amaçları doğrultusunda geliştirilen 
araştırma hipotezini test etmeye başlamadan önce 
verilerin güvenilirlik açısından değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu sebeple, araştırma hipotezi test 

edilmeden önce güvenilirlik analizlerleri yapılmış, 
ölçeklerin güvenilirlikleri içsel tutarlılık yöntemi ile 
belirlenmiştir.

İçsel tutarlılık yönteminin bir uygulaması da “alfa 
katsayısı”dır. Alfa katsayısı ölçeğin güvenilirliğini test 
etmede en yaygın kullanılan yöntem olup, sıfır ve bir 
arasında değişen rakamlar alır. Araştırmada kullanı-
lan ölçeğin de güvenilirliğinden bahsedebilmek için 
alfa katsayısının 0,70 ve üzerinde olması gerekmekte-
dir (Hair vd., 1998: 118).

Araştırma amaçları kapsamında oluşturulan anket 
formunda yer alan iş yeri maneviyatı, iş tatmini ve 
örgütsel bağlılık ölçekleri ile bu ölçeklerin alt boyut-
larına ilişkin güvenilirlik analizi sonuçları Tablo 3’ de 
görülmektedir. 

Tablo 3. Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Katsayıları

Cinsiyet N % Telefon Operatörü N % 
Kadın 36 46.2 Avea 42 53.8 

Erkek 42 53.8 Turkcell 24 30.8 

Toplam 78 100 Vodafone 9 11.5 

Yaş N % Bimcell 3 3.8 

18-29 21 26.9 Toplam 78 100 

30-39 27 34.6 Eğitim N % 

40-49 12 15.4 Okuryazar değil - - 

50 ve üzeri 18 23.1 İlkokul 3 3.8 

Toplam 78 100 Lise 15 19.2 

Engelli Servisleri 

Bilinirliliği 

N % Lisans 60 76.9 

Evet 21 26.9 Toplam 78 100 

Hayır 57 73.1    

Toplam 78 100    

 

Tablo 2. Engelli Olmayan Katılımcıların Demografik Özellikleri

Alt Boyutlar Madde 
Sayısı 

Cronbach Alfa Katsayısı 
Engelli Engelli olmayan 

Sosyal Sorumluluk Algısı 32 ,910  

Toplumsal Çevre 8 ,828 ,882 

Tüketim ve Tüketici 9 ,790 ,885 

Çevre 7 ,774 ,836 

Sağlık 2 ,714 ,872 

Ekonomik 2 ,762 ,799 

Eğitim 2 ,727 ,775 

Spor 2 ,746 ,793 

Marka İmajı Algısı 30 ,902 ,942 

Markada Sosyal Duyarlılık 9 ,729 ,847 

Marka Değeri 7 ,785 ,890 

Markanın Ticari Boyutu 6 ,802 ,765 

Marka Tutumu 4 ,761 ,790 

Marka Kimliği 4 ,738 ,739 
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Tablo 3’de araştırmada kullanılan ölçekler ile bu öl-
çeklerin alt boyutları ve madde sayıları ile Cron-
bach alfa katsayıları görülmektedir. Tablo 3’de de 
görüldüğü üzere tüm ölçekler ve alt ölçekler için 
alfa katsayıları 0,70’den büyüktür. Değerler incelen-
diğinde ölçeklerin içsel tutarlılığının yüksek olduğu 
görülmektedir. Ölçeklerin Cronbach Alfa Katsayıları 
0,800 ile 0,939 aralığında değerler almıştır. Bu sonuç 
ölçeklerin güvenilir olduğunu ve ölçülmek istenilen 
özelliğin büyük olasılıkla doğru biçimde ölçüldüğünü 
göstermektedir.

Marka İmajı ve Sosyal Sorumluluk Algısı 
Ölçeklerine Yönelik Tanımlayıcı İstatistikler
Çalışmanın bu bölümünde engelli ve engelli olmayan 
bireylerin ifadelere verdikleri cevaplardan hareketle 
marka imajı ve sosyal sorumluluk algısı alt boyutla-
rına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri yer 
almaktadır. 

Tablo 4’de engelli ve engelli olmayan bireylerin sosyal 
sorumluluk ve marka imajı algılarına yönelik ortala-
ma ve standart sapma değerleri incelendiğinde sosyal 

Tablo 4. Alt Boyutlara İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
 N Ort. Std. Sapma N Ort. Std. Sapma 

 Engelli Engelli olmayan 

Toplumsal Çevre 78 3,1474 ,92992 78 2,9067 ,80986 

Tüketimve Tüketici 78 3,5499 ,82624 78 3,1185 ,86921 

Çevre 78 3,3004 ,87052 78 2,7448 ,80480 

Sağlık 78 3,0171 1,13440 78 2,4733 ,95469 

Ekonomik Gelişim 78 3,4167 1,22320 78 3,7533 ,90559 

Eğitim 78 3,2308 1,02467 78 3,0867 ,96693 

Spor ve Kültür 78 3,3397 1,22605 78 3,1600 ,86274 

Markada Sosyal 

Duyarlılık 

78 3,1843 ,89636 78 2,9455 ,86850 

Marka Değeri 78 3,4274 1,06281 78 3,1635 1,00229 

Markanın Ticari Boyutu 78 3,2917 1,09412 78 3,6645 ,65986 

MarkaTutumu 78 3,2212 1,12742 78 3,6832 ,93597 

 Marka Kimliği 78 3,5751 1,01773 78 2,9952 ,75873 

 

sorumluluk alt boyutlarından telefon operatörlerinin 
toplumsal çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygu-
lamaları, tüketim ve tüketiciye yönelik sosyal sorum-
luluk uygulamaları, çevreye yönelik sosyal sorumlu-
luk uygulamaları, sağlığa yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamaları, eğitime yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamaları, eğitime yönelik sosyal sorumluluk uy-
gulamaları ve sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamaları açısından engelli bi-
reylerin engeli olmayan bireylere oranla algı düzey-
lerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Telefon 
operatörlerinin ekonomik gelişime yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları açısından ise engelli olma-
yan bireylerin sosyal sorumluluk algılarının engelli 
bireylerin sosyal sorumluluk algılarından daha fazla 
olduğu görülmektedir.

Telefon operatörlerinin marka imajını belirlemeye 
yönelik katılımcılara yöneltilen ifadelerin ortalamala-
rı değerlendirildiğinde marka imajı alt boyutlarından 
markada sosyal duyarlılık, marka değeri unsurları ve 

marka kimliği unsurları yönünden engelli bireylerin 
telefon operatörlerinin marka imajına yönelik algı 
düzeylerinin engelli olmayan bireylerden daha yük-
sek olduğu görülmektedir. Tabloda yer alan veriler 
incelendiğinde telefon operatörlerinin marka imajı 
unsurlarından markanın ticari boyutu ve tüketiciler-
de marka tutumu açısından engelli olmayan birey-
lerin engelli bireylere oranla marka imajı algılarının 
daha yüksek olduğu söylenebilir.

4.5.Sosyal Sorumluluk Algılarına İlişkin Engelli Ve 
Engelli Olmayan Bireylerin Farklılık Düzeylerinin 
Analizine İlişkin Bulgular

Çalışmamızın bu aşamasında ise katılımcıların tele-
fon operatörlerine yönelik marka imajı ve sosyal so-
rumluluk algısı alt boyutlarına ilişkin engelli ve en-
gelli olmayan bireyler açısından farklılık olup olma-
dığını ortaya koymak amacıyla yapmış olduğumuz 
Eşleştirilmiş Örneklem T Testi analizi sonuçları yer 
almaktadır. 



419

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Analiz sonuçlarına göre engelli bireylerin tüketim ve 
tüketiciye yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını 
algılama ortalamaları 3,5244ve engelli olmayan birey-
lerin tüketim ve tüketiciye yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamalarını algılama ortalamaları 3,1185’dir. %95 
güven aralığında önemlilik değeri 0,05’in altında çık-
mıştır. (p=,003) Yani engelli bireyler ve engelli olma-
yan bireylerin tüketim ve tüketiciye yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamalarını algılama ortalamaları 
arasında önemli derecede fark vardır. Engelli birey-
lerin çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygulamala-
rını algılama ortalamaları 3,2819 ve engelli olmayan 
bireylerin çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygula-
malarını algılama ortalamaları 2,7448’dir. %95 güven 
aralığında önemlilik değeri 0,05’in altında çıkmıştır. 
(p=,000) Yani engelli bireyler ve engelli olmayan bi-
reylerin çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygula-
malarını algılama ortalamaları arasında önemli de-
recede fark vardır. Engelli bireylerin sağlığa yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamalarını algılama ortala-
maları 3,0044 ve engelli olmayan bireylerin sağlığa 
yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algılama 
ortalamaları 2,4733’dir. %95 güven aralığında önem-

lilik değeri 0,05’in altında çıkmıştır. (p=,003) Yani 
engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin sağlığa 
yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algılama 
ortalamaları arasında önemli derecede fark vardır. 
Engelli bireylerin ekonomik gelişime yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamalarını algılama ortalamaları 
3,3933 ve engelli olmayan bireylerin ekonomik geli-
şime yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algı-
lama ortalamaları 3,7533’dir. %95 güven aralığında 
önemlilik değeri 0,05’in altında çıkmıştır. (p=,045) 
Yani engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin 
ekonomik gelişime yönelik sosyal sorumluluk uygu-
lamalarını algılama ortalamaları arasında önemli de-
recede fark vardır.

Analiz sonuçlarına göre engelli bireylerin eğitime 
yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algılama 
ortalamaları 3,1933 ve engelli olmayan bireylerin 
eğitime yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını al-
gılama ortalamaları 3,0867’dir. %95 güven aralığında 
sig değeri 0,05’in üzerinde çıkmıştır. (p=,517) Yani 
engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin eğitime 
yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algılama 

Tablo 5. Sosyal Sorumluluk Algılarına İlişkin Engelli ve Engelli Olmayan Bireylerin Farklılaşması
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 Ort. Std. Sapma T Sig 
Toplumsal Çevreye Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 

Ortalama  ,21167 1,15683 1,585 ,117 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,1183 ,91830   
Engelli Olmayan Bireylerin Ortalaması 2,9067 ,80986   

Tüketim Ve Tüketiciye  Yönelik Sos.Sor.Uyg. Al 
Ortalama  ,40593 1,13965 3,085 ,003 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,5244 ,82434   
Engelli Olmayan Bireylerin Ortalaması 3,1185 ,86921   

Çevreye Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 
Ortalama  ,53714 1,00023 4,651 ,000 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,2819 ,87780   
Engelli olmayanBireylerin Ortalaması 2,7448 ,80480   

Sağlığa Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 
Ortalama  ,53111 1,49315 3,080 ,003 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,0044 1,15013   
Engelli olmayanBireylerin Ortalaması 2,4733 ,95469   

Ekonomik Gelişime Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 
Ortalama  -,36000 1,66758 3,870 ,045 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,3933 1,23926   
Engelli Olmayan Bireylerin Ortalaması 3,7533 ,90559   

Eğitime Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 
Ortalama  ,10667 1,41730 ,652 ,517 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,1933 1,01307   
Engelli Olmayan Bireylerin Ortalaması 3,0867 ,96693   

Spor Ve Kültüre Yönelik Sosyal Sorumluluk Uygulamalar Algılamaları 
Ortalama  ,16667 1,53854 ,938 ,351 
Engelli Bireylerin Ortalaması  3,3267 1,22610   
Engelli Olmayan Bireylerin Ortalaması 3,1600 ,86274   
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ortalamaları arasında önemli derecede fark yoktur. 
Analiz sonuçlarına göre engelli bireylerin toplumsal 
çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını 
algılama ortalamaları 3,1183 ve engelli olmayan bi-
reylerin toplumsal çevreye yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamalarını algılama ortalamaları 2,9067’dir. %95 
güven aralığında önemlilik değeri 0,05’in üzerinde 
çıkmıştır. (p=,117) Yani engelli bireyler ve engelli 
olmayan bireylerin toplumsal çevreye yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamalarını algılama ortalamaları 
arasında önemli derecede fark yoktur. Engelli birey-
lerin sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamalarını algılama ortalamaları 
3,1933 ve engelli olmayan bireylerin sportif ve kül-
türel yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algı-
lama ortalamaları 3,0867’dir. %95 güven aralığında 

önemlilik değeri 0,05’in üzerinde çıkmıştır. (p=,517) 
Yani engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin 
sportif ve kültürel yönelik sosyal sorumluluk uygula-
malarını algılama ortalamaları arasında önemli dere-
cede fark yoktur.

Marka İmajı Algılarına İlişkin Engelli ve Engelli 
Olmayan Bireylerin Farklılık Düzeylerinin 
Analizine İlişkin Bulgular
Çalışmamızın bu aşamasında ise katılımcıların tele-
fon operatörlerine yönelik marka imajı alt boyutları-
na ilişkin engelli ve engelli olmayan bireyler açısın-
dan farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıy-
la yapmış olduğumuz Eşleştirilmiş Örneklem T Testi 
analizi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 

Tablo 6. Marka İmajı Algılarına İlişkin Engelli ve Engelli Olmayan Bireylerin Farklılaşması
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 Ort. Std. Sapma T Sig 
Markada Sosyal Duyarlılık Algısı 

Ortalama  ,18910 1,12667 3,482 ,021 
Engelli bireylerin ortalaması  3,1843 ,89636   
Engelli Olmayan bireylerin ortalaması 2,9952 ,75873   

Marka Kimlik Unsurları Algısı 
Ortalama  -,10806 1,24735 -,765 ,447 
Engelli bireylerin ortalaması  3,5751 1,01773   
Engelli Olmayan bireylerin ortalaması 3,6832 ,93597   

Marka Değer Unsurları Algısı 
Ortalama  -,23718 1,20889 -1,733 ,087 
Engelli bireylerin ortalaması  3,4274 1,06281   
Engelli Olmayan bireylerin ortalaması 3,6645 ,65986   

Markanın Ticari Boyutu Algısı 
Ortalama  ,12821 1,49118 ,759 ,450 
Engelli bireylerin ortalaması  3,2917 1,09412   
Engelli Olmayan bireylerin ortalaması 3,1635 1,00229   

Tüketicilerde Marka Tutumu Algısı 
Ortalama  ,27564 1,17853 2,066 ,042 
Engelli bireylerin ortalaması  3,2212 1,12742   
Engelli Olmayan bireylerin ortalaması 2,9455 ,86850   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiz sonuçlarına göre engelli bireylerin markada 
sosyal duyarlılık algılama ortalamaları 3,1843 ve en-
gelli olmayan bireylerin markada sosyal duyarlılık al-
gılama ortalamaları 2,9952’dir. %95 güven aralığında 
önemlilik değeri 0,05’in üzerinde çıkmıştır. (p=,021) 
Yani engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin 
markada sosyal duyarlılık algılama ortalamaları ara-
sında önemli derecede fark vardır. Engelli bireylerin 
tüketicilerde marka tutumu algılama ortalamaları 
3,2212ve engelli olmayan bireylerin tüketicilerde 
marka tutumu algılama ortalamaları 2,9455’dir. %95 

güven aralığında önemlilik değeri 0,05’in üzerinde 
çıkmıştır. (p=,042) Yani engelli bireyler ve engelli 
olmayan bireylerin tüketicilerde marka tutumu al-
gılama ortalamaları arasında önemli derecede fark 
vardır.

Analiz sonuçlarına göre engelli bireylerin marka 
kimlik unsurları algılama ortalamaları 3,5751 ve en-
gelli olmayan bireylerin marka kimlik unsurları algı-
lama ortalamaları 3,6832’dir. %95 güven aralığında 
önemlilik değeri 0,05’in üzerinde çıkmıştır. (p=,447) 
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Yani engelli bireyler ve engelli olmayan bireylerin 
markada sosyal duyarlılık algılama ortalamaları ara-
sında önemli derecede fark yoktur. Engelli bireylerin 
marka değer unsurları algılama ortalamaları 3,5751 
ve engelli olmayan bireylerin marka değer unsurla-
rı algılama ortalamaları 3,6832’dir. %95 güven ara-
lığında önemlilik değeri 0,05’in üzerinde çıkmıştır. 
(p=,087) Yani engelli bireyler ve engelli olmayan 
bireylerin marka değer unsurları arasında önem-
li derecede fark yoktur. Engelli bireylerin markanın 
ticari boyutu unsurları algılama ortalamaları 3,2917 
ve engelli olmayan bireylerin markanın ticari boyutu 

unsurları algılama ortalamaları 3,1635’dir. %95 güven 
aralığında önemlilik değeri 0,05’in üzerinde çıkmış-
tır. (p=,450) Yani engelli bireyler ve engelli olmayan 
bireylerin markanın ticari boyutu unsurları arasında 
önemli derecede fark yoktur.

Korelasyon Analiz Sonuçları 
Araştırmada sosyal sorumluluk algısı ve marka imajı 
algısı arasındaki ilişkilerin tespit edilmesinde kore-
lasyon analizi kullanılmıştır. Doğrusal ilişkileri orta-
ya çıkarmaya yarayan korelasyon katsayısı -1 ile +1 
arasında bir değerdir. Katsayı pozitif ise, değişkenler-

Tablo 7. Korelasyon Analizi Sonuçları (Engelli Katılımcılar)
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Tablo 7: Korelasyon Analizi Sonuçları (Engelli Katılımcılar) 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Toplumsal çevre  1            

Tüketim ve 

tüketici 

 ,571
**

 1 
          

Çevre  ,617
**

 ,445
**

 1          

Sağlık  ,652
**

 ,440
**

 ,709
**

 1         

Ekonomik  ,643
**

 ,482
**

 ,439
**

 ,709
**

 1        

Eğitim  ,484
**

 ,579
**

 ,412
**

 ,611
**

 ,674
**

 1       

Sportif  ,452
**

 ,143 ,359
**

 ,533
**

 ,582
**

 ,278
*
 1      

Markada Sosyal 

Duyarlılık 

 ,497
**

 ,209 ,203 ,311
**

 ,328
**

 ,261
*
 ,224

*
 1 

    

Marka Değeri  ,519
**

 ,442
**

 ,207 ,334
**

 ,450
**

 ,478
**

 ,339
**

 ,510
**

 1    

Markanın Ticari 

Boyutu 

 ,492
**

 ,254
*
 ,240

*
 ,311

**
 ,414

**
 ,290

*
 ,450

**
 ,389

**
 ,640

**
 1 

  

Marka tutumu  ,362
**

 ,424
**

 ,124 ,137 ,309
**

 ,343
**

 ,254
*
 ,173 ,722

**
 ,635

**
 1  

Marka Kimliği  ,554
**

 ,337
**

 ,089 ,172 ,367
**

 ,308
**

 ,281
*
 ,611

**
 ,729

**
 ,528

**
 ,526

**
 1 

**. Korelasyon %1 Düzeyinde Anlamlıdır (Çift Yönlü). 

*. Korelasyon %5 Düzeyinde Anlamlıdır (Çift Yönlü). 

den biri artarken diğeri de artıyor; negatif ise, değiş-
kenlerden biri artarken diğeri azalıyor demektir. İki 
değişken arasındaki ilişkinin kuvveti Tablo 7’ye göre 
değerlendirilebilir (Nakip, 2003: 322).

Engelli katılımcıların ifadelere verdikleri cevaplar 
doğrultusunda sosyal sorumluluk alt boyutlarından 
toplumsal çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygula-
maları, tüketim ve tüketiciye yönelik sosyal sorumlu-
luk uygulamaları, sağlığa yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamaları, ekonomik gelişmeye yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları, eğitime yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları ve sportif ve kültürel faa-

liyetlere yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarıalt 
boyutları ile marka imajı alt boyutları arasında %1 
anlamlılık düzeyinde pozitif ilişkiler tespit edilmiştir. 
%1 ve %5 anlamlılık düzeylerinde çevreye yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamaları ile marka imajı alt 
boyutlarından sadece markanın ticari yönü arasında 
%5 düzeyinde ilişki tespit edilmiştir.

Sosyal sorumluluk alt boyutları ile marka imajı alt 
boyutları arasında ki ilişkinin derecesi incelendi-
ğinde; en az ilişkinin marka imajı alt boyutlarından 
markada sosyal duyarlılık algısı ile sosyal sorumluluk 
algısı alt boyutlarındansportif ve kültürel faaliyetlere 
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yönelik sosyal sorumluluk uygulamalar olduğu(,224*) 
, en fazla ilişki derecesinin ise sosyal sorumluluk algı-
sı alt boyutlarındantoplumsal çevreye yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları ile marka imajı alt boyut-
larından markada kimlik unsurları arasında olduğu 
(,554**)olduğu görülmektedir.

Korelasyon katsayıları incelendiğinde, marka imajı 
alt boyutlarından markada sosyal duyarlılık algısı-
nın artmasında en az etkili sosyal sorumluluk algısı 
alt boyutunun sportif ve kültürel faaliyetlere yöne-
lik sosyal sorumluluk uygulamaları(,224*) , en fazla 
etkileyen sosyal sorumluluk algısı alt boyutunun ise 
toplumsal çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygula-
maları (,497**) olduğu görülmektedir.

Korelasyon katsayıları incelendiğinde, marka imajı alt 
boyutlarından marka kimlik unsurları algısının art-

masında en az etkili sosyal sorumluluk algısı alt boyu-
tunun sportif ve kültürel faaliyetlere yönelik sosyal so-
rumluluk uygulamaları(,281*) , en fazla etkileyen sos-
yal sorumluluk algısı alt boyutunun ise toplumsal çev-
reye yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları (,554**) 
olduğu görülmektedir. Marka imajı alt boyutlarından 
marka değer unsurları algısının artmasında en az et-
kili sosyal sorumluluk algısı alt boyutunun sağlığa yö-
nelik sosyal sorumluluk uygulamaları(,334**) , en fazla 
etkileyen sosyal sorumluluk algısı alt boyutunun ise 
toplumsal çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygula-
maları (,519**)olduğu görülmektedir.

Korelasyon katsayıları incelendiğinde, marka imajı 
alt boyutlarından markanın ticari boyutu algısının 
artmasında en az etkili sosyal sorumluluk algısı alt 
boyutunun çevreye yönelik sosyal sorumluluk uygu-
lamaları(,240*) , en fazla etkileyen sosyal sorumluluk 

Tablo 8. Korelasyon Analizi Sonuçları (Engelli Olmayan Katılımcılar)
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Tablo 8:  Korelasyon Analizi Sonuçları (Engelli Olmayan Katılımcılar) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Toplumsal Çevre  1            

Tüketim ve 

Tüketici 

 ,733
**

 1 
          

Çevre  ,619
**

 ,620
**

 1          

Sağlık  ,515
**

 ,449
**

 ,682
**

 1         

Ekonomik  ,490
**

 ,530
**

 ,330
**

 ,137 1        

Eğitim  ,542
**

 ,599
**

 ,339
**

 ,200 ,468
**

 1       

Sportif  ,460
**

 ,498
**

 ,315
**

 ,169 ,600
**

 ,481
**

 1      

Marka tutumu  ,156 ,056 ,107 ,068 ,074 ,118 ,095 1     

Markanın Ticari 

Boyutu 

 ,206 ,064 ,133 ,046 ,190 ,021 ,202 ,679
**

 1 
   

Marka Değeri  ,034 ,090 ,009 ,033 ,197 ,022 ,087 ,411
**

 ,537
**

 1   

Marka Kimliği  ,040 ,049 ,012 ,147 ,029 ,030 ,058 ,646
**

 ,647
**

 ,530
**

 1  

Markada Sosyal 

duyarlılık 

 ,213 ,209 ,028 ,004 ,143 ,062 ,287
*
 ,646

**
 ,671

**
 ,576

**
 ,721

**
 1 

**. Korelasyon %1 Düzeyinde Anlamlıdır (Çift Yönlü). 

*. Korelasyon %5 Düzeyinde Anlamlıdır (Çift Yönlü). 

 

algısı alt boyutunun ise toplumsal çevreye yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamaları (,492**) olduğu gö-
rülmektedir. Marka imajı alt boyutlarından tüketici-
lerin marka tutumu algısının artmasında en az etki-
li sosyal sorumluluk algısı alt boyutunun sportif ve 
kültürel faaliyetlere (,254*) yönelik sosyal sorumluluk 
uygulamaları(,124) , en fazla etkileyen sosyal sorum-
luluk algısı alt boyutunun ise tüketim ve tüketiciye 
yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları (,424**) ol-
duğu görülmektedir.

Engelli olmayan katılımcıların ifadelere verdikleri ce-
vaplar doğrultusunda yapılan analiz sonucunda  sos-
yal sorumluluk alt boyutlarından sportif ve kültürel 
faaliyetler ile marka imajı alt boyutlarından markada 
sosyal duyarlılık algısı arasında %5 anlamlılık düze-
yinde ilişki tespit edilmiştir.

Sosyal sorumluluk algıları ve marka imajı algısı alt 
boyutları arasındaki ilişkiler engelli ve engelli olma-
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yan bireyler açısından karşılaştırıldığında engelli bi-
reylerin sosyal sorumluluk alt boyutlarından tüketim 
ve tüketiciye yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları 
ile marka imajı alt boyutlarından markada sosyal du-
yarlılık arasında ilişki tespit edilememiştir.  Sosyal so-
rumluluk algısı alt boyutlarından tüketim ve tüketici-
ye yönelik sosyal sorumluluk uygulamaları ile marka 
imajı alt boyutlarından markada sosyal duyarlılık, 
marka değer unsurları ve tüketicinin marka tutumu 
arasında ilişki tespit edilememiştir. Sağlığa yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamaları ile marka imajı alt 
boyutlarından marka kimlik unsurları ve tüketicile-
rin marka tutumu arasında ilişki tespit edilememiştir. 
Engelli olmayan bireylerde ise sadece sosyal sorum-
luluk alt boyutlarından sportif ve kültürel faaliyetlere 
yönelik uygulamalar ile marka imajı alt boyutların-
dan markada sosyal duyarlılık algısı arasında ilişki 
tespit edilmiştir.

Sonuç
Sosyal sorumluluk bilincine sahip olan markaların 
ürünleri daha çok tercih edildiği, toplumda daha çok 
saygı gördüğü, hizmetlerinin satın alındığı, verdiği 
mesajların daha kolay algılandığı ve benimsendiği bi-
linmektedir. Yeni bin yılda artık markalar fonksiyonel 
ve rasyonel niteliklerle birlikte duygusal ve psikolojik 
kavramlara da sahiptir. Ve giderek politik niteliklerle 
ahlak prensipleri ve hatta manevi özellikler çerçeve-
sinde daha yüksek değerler edinmek zorundadırlar. 
Tüketiciler de artık, kurum yönetimi ve toplumda 
kurumun ya da markanın rolü ile ilgili sorgulamalar 
yapmaktadır.

O halde, markaların kamuoyu gözündeki imajlarına 
özen göstermeleri gerektiği açıktır. Çünkü doğrudan 
ya da dolaylı olarak markaların halk nezdindeki imaj-
larına zarar verecek davranışları, satışların düşmesine 
ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinin güçleşmesine 
neden olur. Bu nedenle, markaların sosyal sorumlu-
luk açısından, pay sahiplerinin çıkarı kadar, onlar 
dışındaki çıkar gruplarının beklenti ve haklarını bir-
likte düşünmeleri daha akılcı olur. Böylece, karın art-
ması ekonomik büyümeye, çevrenin kirletilmemesi, 
kaynakların daha fazla mal ve hizmet üretilmesi için 
ayrılabilmesine neden olmaktadır.

Çalışmamızın hipotezlerini ispatlamak amacıyla tü-
keticilerin cep telefonu operatörlerlerinin toplumsal 
çevreye, tüketim ve tüketiciye, çevreye, sağlığa, eko-
nomik gelişime, eğitime, sportif ve kültürel faaliyetle-
re yönelik sosyal sorumluluk uygulamalarını ve mar-
ka imajlarını nasıl algıladıkları ortaya koyacak Hod-
getts ve Kuratkos, 1991 ve AkademetreResearch& 
Strategic Planning, 2005 çalışmalarının ölçeklerinden 
faydalanılmıştır. Sosyal Sorumluluk ve Marka İmajı 
(Algısı) ölçeklerinin uygulanması sonucunda, araş-
tırma kapsamına alınan engelli ve engelli olmayan bi-
reylerin sosyal sorumluluk ve marka imajı alt boyut-
larını algılamalarında ki farklar ortaya konmaya ça-
lışılmıştır. Ayrıca engelli ve engelli olmayan bireyler 
Türkiye’de hizmet veren cep telefonu operatörlerinin 
uyguladıkları sosyal sorumluluk faaliyet algıları ile 
marka imajı algılarının ilişkili olup olmadığı da ince-
lenmiştir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda engelli 
bireyler ve engelli olmayan bireylerin sosyal sorum-
luluk alt boyutlarından tüketim ve tüketiciye yönelik 
sosyal sorumluluk uygulamaları, sağlığa yönelik sos-
yal sorumluluk uygulamaları, çevreye yönelik sosyal 
sorumluluk uygulamaları ve ekonomik gelişime yö-
nelik sosyal sorumluluk uygulamalarını algılamaları 
arasında önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. 
Marka imajı alt boyutlarından ise engelli ve engelli 
olmayan bireyler arasında önemli farklılıkların oldu-
ğu alt boyutlar markada sosyal duyarlılık ve tüketi-
cilerde marka tutumudur. Araştırmadan elde edilen 
verilerin, korelasyon analizi sonuçlarına göre;sosyal 
sorumluluk algısı ve marka imajı algısı arasındakiiliş-
kinin engelli bireylerde engelsiz bireylere göre daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç olarak marka imajlarının olumlu olarak al-
gılanması için yapılan yatırımlar artık yalnız başına 
yeterli değildir, bu kalıcılığın sağlanması ve benim-
senmesi için markaya bir kimlik, bir dinamiklik katıl-
malıdır. Markalarda bu kimliği ve sinerjiyi yaratacak 
olan güç ise, sosyal sorumluluk uygulamalarıdır. Bu 
uygulamaların başarıyla sonuçlanması da, markaların 
sosyal ve manevi politikalarının bir parçasını oluştu-
rarak, geleneksel olmayan mesajlarla tüketicilerin çok 
daha fazla ilgisi çekilecek ve markayla ilgili akılların-
da ve yüreklerinde olumlu izler bırakılacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 
Ekstra Rol DavranışI, Etik Kurumsal Kimlik

Giriş ve Amaç
Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) çalışmaları sa-
yesinde tüketiciler firmaların değerleri ile ilgili bilgi 
sahibi olabilmekte ve bu değerleri olumlu bulmaları 
durumunda ekstra rol davranışı göstererek firma ya-
rarına sonuçların oluşmasını sağlamaktadırlar. KSS 
çalışmalarından olumlu sonuçlar alınabilmesi için tü-
keticilerin firmaların samimiyetine inanması önemli-
dir. Bu nedenle KSS çalışmalarında temel alınan etik 
değerlerin, kurum kimliğini oluşturan etik anlayış ile 
tutarlı olması gerekmektedir. 

Özellikle KSS çalışmalarının tüketicilerin ekstra rol 
davranışlarını nasıl etkilediği ve etik anlayışını ku-
rumsal kimliğinin bir parçası olarak açıkça ortaya 
koyan firmalar ile koymayanlar arasında bir fark 
olup olmadığının incelenmesi bu çalışmanın amacı-
nı oluşturmaktadır. Görünür etik kurumsal kimlik ve 
örtülü etik kurumsal kimlik manipülasyonu deneysel 
serimle gerçekleştirilmiştir. 126 lisans ve lisansüstü 
öğrencisinden yüz yüze kolayda örneklem yöntemiy-
le toplanan anketlerle oluşan veri üzerinden yapılan 
analiz göstermektedir ki firma yararını veya toplum-
sal yararı ön planda tutan KSS çalışması yapılsa da 
KSS çalışmalarının ekstra rol davranışı üzerindeki 
etkisi görünür etik kurum kimliği olan firmalar için 
daha güçlendirmektedir.

Literatür  Analizi
Sen ve Bhattacharya (2001) çalışmalarında KSS çalış-
malarının tüketicilerin firmaya ilişkin tutum ve satın 
alma davranışları üzerinde pozitif etkileri bulundu-
ğunu ortaya koymuşlardır. KSS  çalışmaları, tüke-
ticilerin firmaları başkalarını da düşünen kurumlar 
olarak algılamalarını sağlamakta ve bunun sonucun-
da onlara yönelik olumlu tutumlar geliştirerek, firma 
yararına davranmalarına yardımcı olmaktadır (Nan 
ve Heo, 2007). Tüketicilerin beklenmedik, ödüllendi-
rilmeden ve gönüllü olarak sergiledikleri davranışları 
şeklinde tanımlanan ekstra rol davranışları, yazında 
fimaların yararına davranışlar arasında yer almak-
tadır (Groth, 2005).  Ürün ya da hizmetlerle ilgili 
iyileştirmeler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ek 
hizmetler satın almak, firmaların anket çalışmalarına 
katılmak, rakiplere karşı firmayı savunmak ve firmayı 
başkalarına tavsiye etmek tüketici ekstra rol davranış-
ları arasında sayılmaktadır (Ahearne, Bhattacharya 
ve Gruen, 2005; Anderson, Fornell ve Mazvancheryl, 
2004; Bettencourt, 1997). 

Bütün bu olumlu sonuçlarının yanında KSS çalışma-
ları firmalar için hassas dengeler de içermektedir. Bu 
çalışmalar pek çok bireyin ve grubun firmaların vaad-
lerinin gerçek olup olmadığını sorgulamak amacıyla, 
onları daha yakından takip etmelerine neden olmak-
tadır (Maignan ve Ferrell, 2004). Bu nedenle firma-
ların KSS çalışmaları ile ilgili değerleri benimsemiş 
olmaları ve içselleştirdikleri bu etik değerler üzerin-
den toplumla olan ilişkilerini düzenlemelerinin bir 
sonucu olarak KSS çalışmalarını gerçekleştirmeleri 
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beklenmektedir (Verbos, Gerard, Forshey, Harding 
ve Miller, 2007).  Aksi halde bu değerlerin yalnızca 
iletişim boyutunda ortaya çıkması (firma tarafından 
benimsenmediği durumlar) firmaların itibar kaybına 
neden olabilmektedir.

Firmaların sahip olduğu etik kurum kimliğinin kuru-
luş aşaması itibarıyla vurgulanması tüketicilerin şüp-
heci yaklaşımlarının azaltılması konusunda yardımcı 
olabilmektedir. Etik kurum kimliğine sahip firmalar, 
etik değerlerin başlangıçta firma içinde yapılandırıl-
masına ve uygunlanmasına odaklanmaktadırlar. Bu 
yapılandırma aşamasında önemli olan kurum değer-
lerinin ve düzenlemelerinin açık bir şekilde tanım-
lanması ve onlara işlevsellik kazandırılabilmesidir. Bu 
değerler kurumun kendini temel olarak ifade ettiği 
vizyon ve misyonda açıklanabilmektedir (Cornelis-
sen, 2011).  Ancak etik kurum kimliği etik değerle-
rin net bir şekilde kurumsal olarak tanımlanmasının 
yanı sıra, çalışanlar arasında, tüketici ile ve toplumla 
kurulan ilişkilerde bu etik anlayışın bir temele otur-
tulması ile gerçekleşebilmektedir (Balmer, Fukuka-
wa ve Gray, 2007).  Firmanın etik kurum kimliğinin 
başlangıç itibari ile vurgulanması KSS çalışmaları ve 
kurum kimliği arasında, çalışmanın motivasyonuna 
bakılmaksızın, yüksek oranda tutarlılık algılanmasını 
sağlayabilmektedir (Lin vd., 2011).

Tüketiciler yatırım yaptıkları, ürün ve hizmetlerini 
satın aldıkları şirketlerin iyi niyetli çalışmalar yap-
tıklarını bilmek istemekle birlikte altında yatan mo-
tivasyonlarla ilgili tereddütleri bulunmaktadır (Du, 
Bhattacharya ve Sen, 2010). KSS motivasyonları 
firma yararına (kar oranını arttırmak) ve kamu ya-
rarına (toplumsal refahı arttırmak) olmak üzere iki-
ye ayrılmaktadır. Rifon, Choi, Trimble ve Li (2004) 
çalışmalarında kamu yararını amaçlayarak gerçek-
leştirilen KSS çalışmalarının tüketicileri daha fazla 
firma yararına davranışlar sergilemeye yönelttiğini 
ortaya koymaktadır. Öte yandan firma yararına mo-
tivasyonlarını açıklayarak KSS  çalışmalarını gerçek-
leştiren şirketler de niyetlerini açık bir şekilde dile 
getirdikleri için samimi bulunmakta ve tüketicileri 
olumlu davranışlar sergilemeye teşvik edebilmekte-
dir. Sonuç olarak yapılan çalışmalar göstermektedir 
ki aynı motivasyonun farklı şartlar altında aynı etki-
yi yaratmasının garantisi yoktur.  Ancak etik kurum 
kimliğinin KSS çalışmaları öncesinde de tüketici ta-

rafından algılanmış olması, çalışmaların samimiye-
tiyle ilgili tereddütlerin ve şüphelerin azalmasını ve 
KSS çalışmalarının etkinliğinin artmasını sağlayabi-
lir. Buradan hareketle :

H1: Görünür etik kurumsal kimliğe sahip firmalar 
KSS çalışmaları gerçekleştirdiğinde tüketiciler 
bu firmalara karşı ekstra rol davranışı sergile-
mek konusunda KSS’nin temel motivasyonun-
dan (firma veya kamu yararı) bağımsız olarak 
örtülü kurumsal kimliğe sahip firmalara oldu-
ğundan daha isteklidirler. 

Tasarım ve Yöntem 
Bu araştırma yaşları 18 ile 35 aralığında değişen, 126 
lisans ve lisansüstü öğrenci (69 erkek ve 57 kadın) ile 
gerçekleştirilmiş deneysel bir çalışmadır. Katılımcılar 
2 (firma yararına ve kamu yararına KSS) X 2 (görü-
nür etik kurum kimliği ve örtülü etik kurum kimliği)  
gruplar arası tasarımda rassal olarak gruplara ayrıl-
mıştır. Araştırmanın başında katılımcılara, çalışma 
amacının firmaların ve yaptıkları sosyal sorumluluk 
kampanyalarının değerlendirilmesi olduğu bilgisi ve-
rilmiştir. Araştırmada katılımcılar bilgisayar okurya-
zarlığı KSS çalışmasını başlatmış olan ABC firması ile 
ilgili 4 farklı senaryoya (görünür etik kurum kimliği 
/ örtülü etik kurum kimliği; firma yararına / kamu 
yararına KSS) rassal olarak atanmıştır. Senaryonun 
arkasından katılımcılara, firmaya ilişkin etik algıyı, 
firmanın KSS  çalışması ile ilgili motivasyonunu ve 
bu firmaya yönelik ekstra rol davranışlarını değer-
lendirmek üzere anket uygulanmıştır. Bu kavramlar, 
önceki çalışmalarda geçerliliği ispatlanmış ölçekler-
le ölçülmüştür: algılanan etik kimlik (Brunk, 2012); 
KSS  motivasyonu (Kim, Chaiy ve Chaiy, 2012) ve 
ekstra rol davranışı (Ahearne, Bhattacharya ve Gru-
en, 2005). 

Bulgular ve Tartışma
Araştırma kapsamında katılımcılar 1) görünür etik 
kimlik ve kamu yararına KSS, 2) vurgulanmış etik 
kimlik ve firma yararına KSS, 3) gizli etik kimlik ve 
kamu yararına KSS, 4) gizli etik kimlik ve firma yara-
rına KSS olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Senaryo 
inandırıcılığı kritik değer olan 3’ten büyük çıkmıştır 
(M = 4.39, p < 0.05). 
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Çalışmada ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri 
yapılmıştır. Faktör analizinde tüm faktör yüklerinin 
istatistiki olarak anlamlılığı kontrol edilmiş, her bir 
yapının (algılanan etik kimlik, kamu yararına moti-
vasyon, firma yararına motivasyon, tüketici ekstra rol 
davranışı) güvenilirliğinin 0,7’den büyük olduğu sap-
tanmıştır (αETH=0,975; αPSMTV=0,968; αFSMTV=0,964, 
αEXTR=0,873).  KSS  motivasyonları ve firmaların algı-
lanan etik kimlikleri ile ilgili manipülasyon kontrol-
leri yapılmış ve gruplar arasında anlamlı fark bulun-
muştur (firma yararına/ kamu yararına: MFSMTV = 
4,19 vs. MPSMTV =2,06; F=4,61, p < 0,05;  vurgulanmış 
etik kimlik ve gizli etik kimlik: MEXP = 4,18 vs. MNEUT 
= 1.62; F=0,884, p <0,05). 

Manipülasyon kontrolleri sonrasında 2x2 faktör ta-
sarımı ile KSS motivasyonlarının, etik kurum kimli-
ğine dayalı olarak ekstra rol davranışları üzerindeki 
etkisi analiz edilmiştir. ANOVA sonuçları, KSS mo-
tivasyonlarının tüketici ekstra rol davranışı üzerinde 
anlamlı bir doğrudan etkisi olduğunu  (F=163,6, p 
<0,01), aynı zamanda firmanın algılanan etik değeri-
nin tüketici ekstra rol davranışı üzerinde anlamlı bir 
doğrudan etkisi olduğunu göstermektedir (F=519,8, 
p <0,01). 

Analiz sonuçları ayrıca tüketicilerin KSS kampanya-
sı öncesinde etik olarak algıladıkları firmalara ilişkin 
her iki motivasyon durumunda da (kamu yararına 

ve firma yararına) ekstra rol davranışı göstermek 
konusunda daha istekli olduklarını göstermektedir 
(MFSMTV= 4,15 vs. MPSMTV =3,52). Bununla birlikte 
araştırma sonuçları, tüketicilerin kamu yararına mo-
tivasyon durumunda açık olarak etik kimliğini daha 
önceden vurgulamış olan firmalara ilişkin ekstra rol 
davranışı göstermek konusunda daha istekli oldukla-
rını göstermektedir (MEXP = 4,15 vs. MNEUT = 2,86).

Sonuç ve Değerlendirme
Bu araştırmanın amacı KSS motivasyonlarının, etik 
kurum kimliğine dayalı olarak tüketicilerin ekstra rol 
davranışları üzerindeki etkisini anlamaya çalışmaktır. 
KSS çalışmaları, firmaların imajını iyileştirmek, ka-
rını arttırmak ve toplumda olumlu değişimlerin ger-
çekleşmesini sağlamak gibi pek çok olumlu sonuçlar 
getirebilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin KSS ça-
lışmalarına verebilecekleri tepkilere etki edecek du-
rumların daha iyi anlaşılması önem taşımaktadır. Bu 
araştırma göstermektedir ki firmaların kurum kimli-
ğinin etik değerler üzerine yapılandırılması ve bu etik 
kimliğin bir konumlandırma unsuru olarak vurgu-
lanması KSS çalışmalarının etkisini güçlendirmekte-
dir. Bu nedenle, firmaların kurum kimlikleri ile ilgili 
iletişimlerinde etik anlayışlarını ön planda tutmaları 
ve vurgulamaları yerinde olacaktır.
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Özet
Sosyal pazarlama anlayışının gelişimiyle birlikte, fir-
malar için kurumsal sosyal sorumluluk kavramının 
önemi giderek artmaktadır. Bugün, globalleşmenin 
getirdiği birtakım standartlar ve paydaşların firmalar-
dan beklentileri, kurumsal sosyal sorumluluk faaliyet-
lerini firmalar için adeta zorunluluk haline getirmiş-
tir. Genellikle hayırseverlik kavramıyla özleştirilmekle 
birlikte, kurumsal sosyal sorumluluğun çok daha geniş 
paydaş gruplarını tatmin etmede etkili olduğu ve aynı 
zamanda firmaya da fayda sağladığı göz ardı edilme-
melidir. Bu çalışmada kurumsal sosyal sorumluluk fa-
aliyetlerinin müşterilerde oluşan duygusal tatmin üze-
rindeki etkisini belirlemek amacıyla, GSM operatörleri 
üzerinde bir araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 
Duygusal Tatmin, Sosyal Pazarlama, Hayırseverlik

Abstract
By the development of social marketing concept, corpo-
rate social responsibility is becoming more important 
for the firms. Today, corporate social responsibility is a 
necessity when the standards that globalization bring 
up, and the expectations of stakeholders are conside-
red. Although it is confused with charity generally, it 
mustn’t be forgotten that corporate social responsibility 
is effective in satisfying bigger stakeholder groups and 

it presents benefits for the firm. In this study, by the 
aim of defining the influence of corporate social respon-
sibility on emotional satisfaction, a research on GSM 
operators has been made.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Emotional 
Satisfaction, Social Marketing, Charity

Giriş
Firmaların kurumsal sosyal sorumluluk kapsamın-
daki çalışmaları, son yıllarda, pratisyenlerin olduğu 
kadar, akademisyenlerin de ilgisini çekmeyi başar-
mıştır. Disiplinler arası yazında kurumsal sosyal so-
rumluluk kavramıyla ilintili çalışmalar giderek yay-
gınlaşmaktadır. Bu durumun temel nedenini, firma-
larda kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının 
belirgin biçimde artması oluşturmaktadır. Geçmişte 
yapılan birçok çalışmada, (Schnietz ve Epstein, 2005, 
s.327-345; Branco ve Rodrigues, 2006, s.111-132; 
Chen ve Wang, 2011, s.361-370; David ve Gallego, 
2009, s.208-223; Adams ve Zurshi, 2004, s.31-39; Als-
hareef vd., 2012, s.131-141; Oeyono vd., 2011, s.100-
112), kurumsal sosyal sorumluluk kavramı finansal 
boyutta ele alınmıştır. Bu çalışmada konunun daha 
çok duygusal boyutu irdelenmiştir. Bu amaçla belir-
lenen GSM operatörlerinin müşterileriyle araştırma 
yapılmıştır. Abdul Hamid ve Atan 2011 yılındaki ça-
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lışmalarında (s.198-208) Malezya’daki üç operatörün 
kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin farklılık 
gösterip göstermediğini araştırmışlardır. Hui- Chiu 
ve Lung-Hsu ise, 2010 yılında (s.183-194) operatörle-
rin kurumsal sosyal sorumluluk düzeyleri ile kurum-
sal imajları arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Bu ça-
lışmada ise, kurumsal sosyal sorumluluğun duygusal 
tatmin üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır.

Kavramsal Çerçeve
Kurumsal sosyal sorumluluk, “işletme ve toplum” 
alanındaki birçok çalışmaya araştırma konusu olmuş-
tur. (Mishra ve Suar, 2010 s.306) Sosyal sorumluluk, 
geçmişte yalnızca devletin bir yükümlülüğü olarak 
görülmekteyken, günümüzde bireyler ve sivil toplum 
kuruluşlarının yanı sıra, firmaların da sorumluluk 
şemsiyesi altında toplandığı görülmektedir. Sosyal 
sorumluluğun paydaşları olarak ele alındığında, bi-
reylerin, sivil toplum kuruluşlarının, firmaların ve 
devletin sorumluluklarını yerine getirmek üzere yü-
rüttüğü çalışmaların birbiriyle ilişkili olduğundan söz 
edilebilir. (Fairbrass ve Owens, 2012, s.323 ) Kurum-
sal sosyal sorumluluk kavramı dünyada 1990’lı yıllar-
dan itibaren popülerliğe kavuşmasına karşın, orijini 
onlarca yıl öncesine dayanmaktadır. Geçmişte de fir-
maların yalnızca kârlılığı değil, toplumsal konuları da 
göz önünde bulundurdukları bilinmektedir. (Nijhof 
ve Jeurissen, 2010, s.619)

Firmalar için sosyal sorumluluklar genel olarak ha-
yırseverlik veya doğal çevreyi koruma düzeyinde 
algılansa da, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, 
üretilen ürünlerin sağlığa zarar vermemesinden iş 
güvenliğinin sağlanmasına kadar çok geniş yelpaze-
de yükümlülükleri üstlenmeyi gerektirir. Avrupa’da 
birçok büyük firmanın üye olduğu CSR Europe, ku-
rumsal sosyal sorumluluk bazında özellikle şu alanla-
rı göz önünde bulundurmaktadır: (Moir, 2001, s.17)

•	Çalışma alanı (Çalışanlar),

•	 Pazar (Müşteriler, tedarikçiler, dağıtım kanalı 
üyeleri),

•	Çevre,

•	Toplum,

•	 Etik ve

•	 İnsan Hakları.

Freeman ve Hasnaoui, 2011 yılındaki çalışmaların-
da (s.419), kurumsal sosyal sorumluluk kavramının 
ifade ettiği boyutların ülkelere göre de farklılık gös-
tereceğini belirtmektedir. Her ne kadar modern ve 
yaygın bir kavramdan bahsedilse de, kurumsal sosyal 
sorumluluk denildiğinde, dünyadaki tüm ülkelerde 
aynı düzeyde bir algıdan söz etmek mümkün de-
ğildir. Griesse (2007, s.21) ise, bu durumun nedeni 
olarak tarih ve coğrafyadan kaynaklanan farklılıkları 
ileri sürmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramına pazarlama 
yönlü bir bakış getirmek gerekirse, bu aktivitelerin 
kurumların farklı ihtiyaçlara sahip müşteriler, çalı-
şanlar, tedarikçiler ve yatırımcılar gibi iç ve dış pay-
daşlarının ihtiyaçlarını tatmin etmede etkili olduğu-
nu vurgulamak faydalı olabilir. (Hinson ve Kodua, 
2012, s.333) Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluk, 
sadece bir araç olarak değil, paydaşları tatmin etme-
nin yanı sıra, firmaya da yarar sağlayan bir süreç ola-
rak görülmelidir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun gelişmesinde firma-
ların ürün ve hizmetlerini satın alan tüketicilerin 
rolü yadsınamaz. Firmaları gönüllü sorumluluklara 
yönelmeye iten sürücülerden biri de tüketicidir. Bu-
gün sosyal sorumluluk kavramı tüketiciler tarafından 
modern bir kavram olarak algılanmakta ve elbette 
yeni sosyal ihtiyaçlar yeni yöntemleri ve yeni pers-
pektifleri gerektirmektedir. (Shaarbaf, 2013, s.102) 
Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarında en faz-
la etkili olan faktörlerden birisi de kurum içerisinde 
yer alan liderlerdir. Dolayısıyla liderlerin sorumluluk 
bilincinde olmaları ve operasyonel faaliyetleri de bu 
bilinçle yönlendirmeleri gerekmektedir. Bu durum, 
çalışanların da bu konuda bağlılık duymalarını sağ-
lamaktadır. (Tongkachok ve Chaikeaw, 2012, s.117) 
Firmaların kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine 
ilişkin algıları ölçmeye çalışırken yalnızca tüketicile-
ri değil, tüm paydaşları göz önünde bulundurmaları 
gerekir. Bu amaçla paydaş gruplarının beklentileri ile 
firmanın uyguladıkları arasındaki boşluğu belirle-
mek faydalı olabilir. (Vaaland ve Heide, 2008, s.215) 
İç ve dış tüm paydaşların firma hakkındaki algılarını 
etkilediği göz önünde bulundurulursa, kurumsal sos-
yal sorumluluk çalışmaları, firma içerisinde yalnızca 
bir departman tarafından yönetilen ve sürdürülen 
faaliyetler olmaktan çıkmalı, insan kaynakları de-
partmanından pazarlama departmanına kadar, tüm 
firmaya entegre edilen bir anlayış haline gelmelidir. 
(Hildebrand, Sen ve Bhattacharya, 2011, s.1360)
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Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin toplum 
için olduğu kadar firmalar için de fayda sağladığı bi-
linmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmala-
rı, firmalara bir anlamda rekabet avantajı sağlamak-
tadır. Birçok örnekte kurumsal sosyal sorumluluk 
aktivitelerinin firmanın ürün ve hizmetlerini tutun-
durmasına yardımcı olarak satışların ve kârlılığın ar-
tırılmasına katkı sağladığı görülmektedir. (Branco ve 
Rodrigues, 2006, s.126) Birçok firma sosyal sorum-
luluk yatırımı yaparken bunun sonucunda kurumsal 
bir fayda elde edemeyeceği düşüncesiyle çekinmek-
tedir. Oysa bu faaliyetler yalnızca içinde bulunulan 
dönemde değil, gelecek dönemlerde de, firmaya, iç 
veya dış tüm paydaşlarının ihtiyaçlarını çeşitli yön-
lerden tatmin ederek fayda sağlamaktadır. (Chen ve 
Wang, 2011, s.364) Kurumsal sosyal sorumluluk kav-
ramının firmaların finansal performansı ile ilişkisi 
irdelendiğinde “sosyal-finansal performans” kavramı 
ileri sürülebilir. Bu bağlamda “iyi” olarak nitelendiri-
lebilecek firmaların aynı zamanda “başarılı” da ola-
bilecekleri söylenebilir. (Schnietz ve Epstein, 2005, 
s.330) Rundle-Thiele vd. 2008 yılındaki çalışmaların-
da (s.248) kurumsal sosyal sorumlulukla bağlantılı 
olarak “kurumsal sosyal performans” kavramını ileri 
sürmekte ve kurumsal sosyal sorumluluğun gerekle-
rini yerine getiren firmaların kurumsal sosyal perfor-
manslarını da artıracaklarını öngörmektedirler.

Büyük firmaların kurumsal sosyal sorumluluk kav-
ramına özen gösterdiği bilinmekle birlikte, sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulma-
sı da göz ardı edilmemelidir. Özellikle internetin iş 
dünyasında yoğunlukla kullanıldığı düşünüldüğün-
de, firmalar sosyal sorumluluk çalışmalarına web 
sayfalarında ve diğer online ortamlarda da yer ver-
melidirler.(Lee vd., 2009, s.144) Firmaların sosyal 
sorumluluk aktivitelerinde yalnızca kendi çıkarlarını 
gözettikleri düşünülebilir. Bu nedenle bu faaliyetlerin 
duyurulması konusunda tartışmalar yaşansa da, özel-
likle tüketiciler, firmanın bu yöndeki faaliyetlerinden 
haberdar olmayı arzulamaktadırlar. Ayrıca firmaların 
kurumsal raporlarında bu verilere yer vermesi, pay-
daşlarını bilgilendirmek açısından yararlı olacak, dış 
paydaşları da bu konuda cesaretlendirecektir. (Al-
Khater ve Naser, 2003, s.547) Günümüzde bazı fir-
malar sosyal sorumluluk kampanyalarını birer halkla 
ilişkiler aracı olarak görse de, halkla ilişkiler ile sos-
yal sorumluluk kampanyaları arasındaki ilişki diğer 
yönü ile ele alındığında, halkla ilişkiler faaliyetlerinin 
sosyal sorumluluk kampanyalarının kamuoyuna du-
yurulmasında bir araç olarak kullanılabileceği görül-
mektedir. (L’Etang, 1994, s.122)

Rekabetin artması ve teknolojinin gelişmesi, ülke-
mizde de kurumsal sosyal sorumluluk kavramının 
gelişmesinde etkili olmaktadır. Türk iş dünyasında 
marka değerlerini ve prestijlerini artırmak isteyen 
firmalar, çalışanlarının ve tüketicilerin beklentilerini 
karşılamak için sosyal sorumluluk kavramına özen 
göstermek durumundadırlar. İşletme yöneticileri bu 
yükümlülüğün ne denli önemli olduğunu gün geç-
tikçe daha iyi kavramaktadırlar. (İyigün, 2013, s.160) 
Özalp, Tonus ve Sarıkaya’ya göre (s.82), gelişmekte 
olan bir ülke olarak Türkiye’de, firmaların temel so-
rumlulukları olan ekonomik sorumluluklarını tam 
olarak yerine getirmeden sosyal sorumluluklara yö-
nelmeleri beklenemez. Uluslararası alanda Robins, 
2008 yılındaki eserinde (s.330) kurumsal sosyal so-
rumluluk kavramının firmalar için son derece önemli 
olduğunu, ancak bu durumun firmaya zarar verecek 
noktaya gelmemesi gerektiğini vurgulamaktadır. 
Türkiye’de özellikle kriz dönemleri, firmaları sosyal 
sorumluluk aktivitelerine yatırım yapma konusunda 
ciddi olarak düşünmeye zorlamaktadır. Ancak fir-
maların krizi ekonomik faaliyetleri bakımından bir 
tehdit olarak algılamalarına karşın, sosyal sorumlu-
luk faaliyetlerine filantropi düzeyinde devam ettik-
leri görülmüştür. (Yelkikalan ve Köse, 2012, s.299) 
Orçan, 2007 yılındaki çalışmasında (s.35) Türkiye’de 
sosyal sorumluluk çalışmalarının belirli bir düzeyin 
üzerine çıkamadığını, firmaların yoksullara daha faz-
la yönelmesi gerektiğini, bunun firma için maddi ve 
manevi kazanç sağlayan bir yükümlülük olduğunu 
ifade etmektedir. Vural ve Coşkun, 2011 yılındaki 
çalışmalarında (s.81) sosyal sorumluluk kavramının 
kurumların kâr amacını gerçekleştirmede kullandık-
ları bir araç olmasına karşın, ürün ve markanın sosyal 
sorumluluk temasının önüne geçmemesi gerektiğini 
belirtmişlerdir.

“Sorumlu” olarak nitelendirilebilecek firmaların bir 
anda ortaya çıkmaları beklenemez. Kurumsal sosyal 
sorumluluk, uzun bir sürecin ürünüdür. Firmaların 
sorumlu hareket edebilmeleri için her şeyden önce 
sosyal sorunların farkında olmaları gerekmektedir. 
Firma, aynı zamanda, kendi yetkinliklerinin de far-
kında olmalıdır. Kendi uzmanlıklarını spesifik sosyal 
problemlerle eşleştiren firmalar, bu problemlere etkin 
çözümler sunabilirler. (Pava ve Krausz, 1997, s. 339)

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının geleceğine 
ilişkin ipuçları veren üç etkenden söz edilebilir. Bun-
lardan ilki global firmaların sayısının giderek artma-
sıdır. Büyük firmalar, giderek daha büyük oranlarda 
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globalleşmeye yönelmektedir. Bu durum firmalara 
ulusal sorumluluklarının ötesinde birçok sorumluluk 
getirmektedir. İkinci olarak, bilgi paylaşımının son 
derece yaygın olması, firmaların paydaş gruplarının 
kendileri hakkındaki fikirlerini daha fazla önemse-
melerine yol açmakta, firmalar itibarlarını zedeleme-
meye çok daha fazla dikkat etmektedirler. Son olarak 
yöneticilerin, firma değerinin sorumluluk düzeyiyle 
ilişkili olduğunun farkına varmaları, kurumsal sosyal 
sorumluluk uygulamalarındaki artışın devam edece-
ğine işaret etmektedir. (Robins, 2005, s.113)

Bu çalışmada ele alınan bir diğer kavram, duygu-
sal tatmindir. Ladhari, 2009 yılındaki çalışmasında 
(s.309), tatminin duygularla ilişkili bir kavram mı, 
yoksa duygusal bir boyutu da içerisinde barındıran 
bir yargı mı olduğunu tartışmaktadır. Yu ve Dean, 
2001 yılındaki çalışmalarında (s.238), davranışların, 
insan doğası gereği, duygulardan etkilendiğini be-
lirtmektedirler. Müşterilerde tatmin yaratacak veya 
tatminsizliğe sebep olabilecek durumlar, mutluluk, 
memnuniyet, kızgınlık, hayal kırıklığı gibi duygularla 
ilintili olarak ele alınmaktadır. (Ladhari, 2009, s. 309)

Yöntem
Bu araştırmanın amacı, GSM operatörlerinde ku-
rumsal sosyal sorumluluğun duygusal tatmin üze-
rindeki etkisinin belirlenmesidir. Bu amaçla tanımsal 
nitelikte bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada 
kantitatif yöntemler kullanılmıştır. Aralık 2014-Ocak 
2015 döneminde yüz yüze anket yöntemiyle birincil 
veri toplanmıştır. Kolayda örnekleme yoluyla 400 
cevaplayıcıya ulaşılmıştır. Kurumsal sosyal sorumlu-
luk ve duygusal tatmin değişkenlerinin ölçümü için 
5’li Likert tipi ölçekten faydalanılmıştır. Bağımsız 
değişken olan kurumsal sosyal sorumluluk, Duygu 
TÜRKER’in 2009 yılında geliştirdiği kurumsal sosyal 
sorumluluk ölçeği ile, bağımlı değişken olan duygusal 
tatmin ise Wong’un 2004 yılındaki çalışmasında kul-
landığı duygusal tatmin ölçeğinin uyarlanmasıyla öl-
çülmüştür. Veriler SPSS 20 istatistik programıyla ana-
liz edilmiştir. Veri analizinde kullanılan istatistiksel 
yöntemler; aritmetik ortalama, frekans analizi, faktör 
analizi, güvenilirlik analizi, regresyon analizi, bağım-
sız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizidir. 

Araştırma kapsamında test edilen hipotezler şu şekil-
dedir:

H1: GSM operatörlerinde kurumsal sosyal sorum-
luluğun duygusal tatmin üzerinde istatistiksel 
olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.

H2: GSM operatörlerinde cinsiyete göre duygusal 
tatmin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmaktadır.

H3: GSM operatörlerinde yaşa göre duygusal tat-
min düzeyleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark bulunmaktadır.

H4: GSM operatörlerinde eğitim seviyesine göre 
duygusal tatmin düzeyleri arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır.

H5: GSM operatörlerinde gelir durumuna göre 
duygusal tatmin düzeyleri arasında istatistik-
sel olarak anlamlı bir fark bulunmaktadır.

Bulgular
Anketi cevaplayan katılımcıların demografik özellik-
lerine ilişkin betimsel istatistikler Tablo 1’de yer al-
maktadır.

Tablo1’de görüldüğü üzere cevaplayıcıların %57’sini 
kadınlar oluşturmaktadır. Yaş değişkeni incelendi-
ğinde, cevaplayıcıların %46,8’inin 19-30 yaş aralığın-
da olduğu görülmektedir. Cevaplayıcıların büyük bir 
bölümü üniversite mezunudur. Gelir düzeyleri ince-
lendiğinde, cevaplayıcıların %27,3’ünün 2001-3000 
TL arasında gelire sahip oldukları görülmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk değişkenine ait boyut-
ların belirlenmesi amacıyla faktör analizi yapılmıştır. 
Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaise-Meyer-
Olkin örneklem yeterliliği ve Bartlett küresellik testi 
ile sınanmış, veriler faktör analizine uygun bulun-
muştur. İfadeler Varimax rotasyon yöntemiyle analiz 
edilmiştir. Özdeğerleri 1 ve üzerinde olan dört faktör 
elde edilmiştir. Faktör analizi sonuçları Tablo 2’de 
özetlenmiştir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere, cevaplayıcıların en fazla 
katıldıkları ifade “GSM operatörümün temel pren-
siplerinden biri, müşterilerine yüksek kaliteli ürün 
ve hizmetler sunmaktır” olmuştur. (Ortalama=3,63). 
Kurumsal sosyal sorumluluk ölçeği altında dört boyut 
ortaya çıkmıştır. Birinci boyut topluma karşı kurum-



433

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Tablo 1. Betimsel İstatistikler
 Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

229 

171 

57 

43 

Yaş 

0-18 yaş 

19-30 yaş 

31-40 yaş 

41-50 yaş 

51 yaş ve üzeri 

5 

187 

153 

32 

23 

1,3 

46,8 

38,3 

8 

5,8 

Eğitim Seviyesi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Lisans 

Lisansüstü 

5 

24 

93 

264 

14 

1,3 

6 

23,3 

66 

3,5 

Gelir Düzeyi 

0-1000 TL 

1001-2000 TL 

2001-3000 TL 

3001-4000 TL 

4001-5000 TL 

5001 TL ve üzeri 

70 

92 

109 

41 

48 

40 

17,5 

23 

27,3 

10,3 

12 

10 

 

Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları

Faktör İfade Ortalama 
Standart 
Sapma 

Faktör 
Ağırlığı 

Topluma Karşı 

Kurumsal 

Sosyal 

Sorumluluk 

GSM operatörüm sivil 
toplum kuruluşlarını 

destekler. 

3,30 0,835 0,822 

GSM operatörüm 

çalışanlarını gönüllülük 

aktivitelerine teşvik eder. 

3,17 0,900 0,781 

GSM operatörüm hayırsever 

kuruluşlara maddi destek 

verir. 

3,16 0,832 0,702 

GSM operatörüm toplumsal 

sosyal sorumluluk 

kampanyalarına destek verir. 

3,42 0,980 0,662 

GSM operatörüm, toplumun 

gelecekte daha iyi olması için 

gerekli araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini yürütür. 

3,27 0,924 0,659 

GSM operatörüm sivil 

toplum kuruluşlarının 
uyarılarını dikkate alır. 

3,12 0,809 0,653 

GSM operatörüm gelecek 

nesillere iş imkanı yaratmak 
için yatırım yapar. 

3,23 0,965 0,631 

GSM operatörüm gelecek 
nesillere daha iyi bir dünya 

bırakmak için yatırım yapar. 

2,96 0,944 0,628 
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sal sosyal sorumluluk, ikinci boyut müşterilere karşı 
kurumsal sosyal sorumluluk, üçüncü boyut rakiplere 
karşı kurumsal sosyal sorumluluk ve dördüncü bo-
yut ise çalışanlara karşı kurumsal sosyal sorumluluk 

olarak isimlendirilmiştir. Toplam açıklanan varyans 
%58,924’tür. Bu değer kabul edilebilir düzeyin altında 
olmasına rağmen veri kaybı olmaması için veri anali-
zine bu şekilde devam edilmiştir.

GSM operatörüm, gelecek nesilleri önemseyen, 

sürdürülebilir büyümeyi hedefler. 
3,27 0,959 0,612 

 

GSM operatörüm, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda, 

okul, hastane gibi kurumlara bağış yapar. 
3,19 0,792 0,595 

Müşteri memnuniyeti GSM operatörüm için çok 

önemlidir. 
3,30 1,095 0,812 

18,580 

GSM operatörüm tüketici haklarına saygılıdır. 3,18 1,025 0,765 

GSM operatörüm ürün ve hizmetleri hakkında 

müşterilerine tam ve doğru bilgi sunar. 
3,19 1,049 0,714 

GSM operatörüm müşteri şikayetlerini dikkate alır.  3,30 1,048 0,688 

GSM operatörüm saygın ve güvenilir bir firmadır. 3,55 1,023 0,671 

GSM operatörümün temel prensiplerinden biri, 

müşterilerine yüksek kaliteli ürün ve hizmetler 

sunmaktır. 

3,63 0,957 0,596 

GSM operatörümün ürünleri ulusal ve uluslararası 

standartlara uygundur. 
3,40 1,126 0,574 

GSM operatörümün garanti koşulları, pazardaki 

alternatifler arasında en iyisidir. 
3,27 1,024 0,566 

GSM operatörüm rekabette etik kurallara uygun hareket 

eder. 
3,05 0,873 0,751 

10,655 
GSM operatörüm sosyal sorumluluk projelerinde 

rakipleriyle işbirliği yapar. 
3,01 0,911 0,705 

GSM operatörüm haksız rekabete karşıdır. 3,05 0,873 0,694 

GSM operatörüm dürüst prensiplere sahiptir. 3,15 0,909 0,523 

GSM operatörüm, çalışanlarını eğitimlerine devam 

etmeleri yönünde destekler. 
3,16 0,941 0,864 

8,649 
GSM operatörüm, çalışanlarına yeteneklerini geliştirme 

ve kariyer yapma fırsatı sunar. 
3,15 0,920 0,797 

GSM operatörüm çalışanlarına güvenli ve sağlıklı bir 

çalışma ortamı sunar. 
3,08 0,853 0,661 

                                                                                                           Toplam 58,924 

Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları (Devamı)
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Duygusal tatmin ölçeğinde yer alan ifadelere yapılan 
faktör analizi sonucunda ise, ifadeler tek boyutta top-
lanmıştır.

Ölçeklerin güvenilirlik düzeyleri Cronbach’s Alpha 
katsayılarıyla test edilmiştir. Güvenilirlik analizleri-
nin sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir.

Tablo 3. Ölçeklere Ait Güvenilirlik Katsayıları
Boyut İfade Sayısı Cronbach’s Alpha Değeri 

Topluma Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 10 0,903 

Müşterilere Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 8 0,876 

Rakiplere Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 4 0,763 

Çalışanlara Karşı Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3 0,768 

Duygusal Tatmin 4 0,934 

 

Tablo 3 incelendiğinde, tüm boyutların Cronbach’s 
Alpha katsayılarının 0,70’in üzerinde olduğu görül-
mektedir. Dolayısıyla ölçeklerin güvenilir oldukları 
söylenebilir.

Kurumsal sosyal sorumluluğun duygusal tatmin üze-
rindeki etkisini belirlemek üzere regresyon analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te ele alınmıştır.

Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları
R R

2 
F p Boyut Beta t p VIF 

0,569 0,324 47,362 0,000 

Topluma Karşı Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk 

Müşterilere Karşı Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk 

Rakiplere Karşı Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk 

Çalışanlara Karşı Kurumsal 

Sosyal Sorumluluk 

0,072 

 

0,396 

 

0,213 

 

0,021 

1,333 

 

7,376 

 

4,291 

 

0,454 

0,183 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,650 

1,723 

 

1,688 

 

1,442 

 

1,256 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere, regresyon modeli istatis-
tiksel olarak anlamlıdır. (p=0,000) Dolayısıyla,  GSM 
operatörlerinde kurumsal sosyal sorumluluğun duy-
gusal tatmin üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkisi olduğu söylenebilir. Bu durumda, araştırma 
kapsamında, H1 hipotezi kabul edilmiştir. Kurum-
sal sosyal sorumluluğun duygusal tatmin üzerinde 
%32,4’lük bir etkisi vardır. Tüm VIF değerleri 10’un 

altındadır, kurumsal sosyal sorumluluğun alt boyut-
ları arasında otokorelasyon problemi bulunmamak-
tadır. Müşterilere karşı kurumsal sosyal sorumluluk 
ve rakiplere karşı kurumsal sosyal sorumluluk bo-
yutlarının duygusal tatmin üzerinde anlamlı etkileri 
mevcuttur. Duygusal tatmin üzerinde anlamlı ve en 
fazla etkili olan boyut, müşterilere karşı kurumsal 
sosyal sorumluluk boyutudur. (Beta=0,396)
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Cevaplayıcıların profil özellikleri kapsamında duy-
gusal tatmin düzeylerindeki farklılığın araştırılma-
sı amacıyla fark testleri uygulanmıştır. İstatistiksel 
gücün daha yüksek olması nedeniyle parametrik 
testler tercih edilmiştir. Cinsiyete göre duygusal tat-
minin fark gösterip göstermediğini belirlemek üzere 
bağımsız gruplar t testi uygulanmıştır. T testi sonu-
cunda cinsiyete göre duygusal tatmin düzeylerinde 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. (Levene 
testine karşılık gelen p değeri= 0,257). Bu durumda 
H2 hipotezi reddedilmiştir. Yaşa göre duygusal tatmi-
nin fark gösterip göstermediğini belirlemek üzere tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Yaş 
grupları arasında duygusal tatmin bakımından ista-
tistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görül-
müştür. (p=0,561) H3 hipotezi reddedilmiştir. Eğitim 
seviyesine göre duygusal tatmin düzeyleri arasındaki 
farklılığı test etmek üzere tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Eğitim seviyeleri arasında 
duygusal tatmin bakımından istatistiksel olarak an-
lamlı bir fark olmadığı görülmüştür. (p=0,632) H4 hi-

potezi reddedilmiştir. Gelir düzeylerine göre duygu-
sal tatminin fark gösterip göstermediğini belirlemek 
üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 
Gelir düzeylerine göre duygusal tatmin bakımından 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edil-
miştir. H5 hipotezi kabul edilmiştir. Farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere Post-
Hoc testlerinden Tukey testi sonuçları incelenmiştir. 
0-1000 TL gelir grubu ile 2001-3000 TL ve 5001 TL 
ve üzeri grupları arasında fark olduğu görülmüştür. 
Farklılığın hangi gruplar lehine olduğunu belirle-
mek üzere grup ortalamaları incelendiğinde, 0-1000 
TL için grup ortalamasının 3,075; 2001-3000 TL için 
3,597 ve 5001 TL ve üzeri için 3,687 olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu durumda 2001-3000 TL ve 5001 TL ve 
üzeri gelir gruplarında duygusal tatminin 0-1000TL 
grubundan daha yüksek olduğu söylenebilir.

Araştırma kapsamında kabul edilen ve reddedilen hi-
potezler Tablo 5’teki gibi oluşmuştur.

Tablo 5. Kabul Edilen ve Reddedilen Araştırma Hipotezleri

Hipotez 

Numarası 
Hipotez 

Kabul/Reddedilme 

Durumu 

H1 

GSM operatörlerinde kurumsal sosyal 

sorumluluğun duygusal tatmin üzerinde 

istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 

bulunmaktadır. 

Kabul 

H2 

GSM operatörlerinde cinsiyete göre duygusal 

tatmin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Red 

H3 

GSM operatörlerinde yaşa göre duygusal 

tatmin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

Red 

H4 

GSM operatörlerinde eğitim seviyesine göre 

duygusal tatmin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

Red 

H5 

GSM operatörlerinde gelir durumuna göre 

duygusal tatmin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmaktadır. 

Kabul 
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Sonuç ve Öneriler
Günümüzde, içsel ve dışsal birçok etken, firmaları 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine zorlamak-
tadır. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde rasyonel karar 
kriterleri kadar, duygusal motivasyonlar da etkili ol-
maktadır. Benzer şekilde, bu faaliyetlerin sonuçları 
da hem finansal, hem de duygusal yönleriyle ele alı-
nabilir.

Bu çalışmada, Türkiye’deki GSM operatörlerinde ku-
rumsal sosyal sorumluluğun duygusal tatmin üze-
rinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Ancak 
kurumsal sosyal sorumluluğun tek başına duygusal 
tatmini şekillendireceği söylenemez. 

Duygusal tatmin üzerinde en fazla etkili olan boyut, 
müşterilere karşı kurumsal sosyal sorumluluk boyutu 
olmuştur. Dolayısıyla, müşterilerde duygusal tatmin 
oluşturmada daha çok müşterilerin kendilerine yöne-
lik sosyal sorumluluk faaliyetlerinin değerlendirildiği 
söylenebilir. Etik açıdan kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin firmanın kendi çıkarları doğrultusun-
da yönlendirilmesi tartışmalı olmakla birlikte, duygu-
sal tatmin boyutuna bakıldığında bu durum göz ardı 
edilmemelidir. Ancak araştırma sonuçlarına bakarak 
firmalara yalnızca müşteriler bazında kurumsal sos-
yal sorumluluk faaliyetleri yürütmeleri, toplumun çı-
karlarını veya diğer paydaşları göz ardı edebilecekleri 
gibi bir çıkarımda bulunmak hatalı olacaktır.

Yöneticiler, müşterilerin yürütülen faaliyetleri algıla-
maları için çaba göstermelidirler. Bu durum, sektör-
deki rakipler başta olmak üzere, diğer firmaları da 
kurumsal sosyal sorumluluk yönünde teşvik edecek-
tir. Ancak kurumsal sosyal sorumluluk, yalnızca fir-
manın tatmin olmuş müşteriler yaratmada kullandığı 
bir araç olarak görülmemelidir.

Demografik özellikler bakımından, gelir düzeyleri 
arasında tespit edilen farklılık, GSM operatörü kul-
lanıcılarının GSM operatörlerinden bekledikleri ve 
algıladıkları faydaların farklı olmasından kaynakla-
nabilir. Firmaların, gelir gruplarına göre abonelerinin 
beklentileriyle algılarını iyi ölçümleyerek duygusal 
beklentilerini tatmin etmeleri, firmalar için de fayda 
sağlayabilir.

Araştırmanın yalnızca Türkiye’de hizmet vermekte 
olan 3 GSM operatörünün müşterileriyle ve İstanbul 
ilinde yapılmış olması, araştırma sonuçlarının genel-
lenebilirliği açısından kısıt oluşturmaktadır. Dolayı-

sıyla, araştırma sonuçlarının örneklem çerçevesinde 
bilgi sağladığı unutulmamalıdır. İleriki çalışmalarda 
duygusal tatmini etkileyen diğer faktörlerin de ince-
lenmesi yapısal bir model oluşturmak açısından fay-
dalı olacaktır. Ayrıca, tatmin kavramı, duygusal bo-
yutunun yanı sıra, bilişsel boyutuyla da irdelenebilir.
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Anahtar Kelimeler: Organ Bağışı, Sosyal Pazarlama, 
MYO Öğrencileri, Vize MYO, Lüleburgaz MYO

Giriş ve Amaç
Organ nakilleri birçok hayatı kurtarmaktadır. Nisan 
2015 itibarı ile Sağlık Bakanlığı verilerine göre Tür-
kiye’ de 28.000’ den fazla kişi organ nakli için sırada 
beklemektedir.  Diğer yandan her gün Avrupa Birliği 
ülkelerinde ortalama 19, ABD de 30 ve ülkemizde 6 
kişi, bağışlanmış organ sayısı azlığından dolayı ger-
çekleşemeyen organ nakilleri sebebiyle hayatlarını 
kaybetmektedir. Organ nakillerinin önündeki en 
büyük engel, organ bağışlarının temin edilebilmesi 
oluşturmaktadır.  Uluslararası Organ Nakli kayıtları-
na göre, 2007 yılında kadavradan organ bağışı mil-
yonda kişi başına İspanya’da 34.3, İtalya’da 20.9 iken, 
Türkiye’de bu rakam 3.0’dır. Canlıdan organ bağışı 
milyonda kişi başına İspanya’da 3.6, İtalya’da 3.1 iken 
Türkiye’de 16.9’dur (Kaça vd., 2009). Bu durumda Av-
rupa’ daki bağışlar ağırlıklı olarak ölü donörlerden 
olurken, Türkiye’ de ise canlı donörler önemli rol oy-
namaktadır. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrenci-
lerinin organ bağışı yapmalarına etki eden faktörler 
ile organ bağışı yapmama nedenlerini saptamak ve 
sosyal pazarlama aracılığıyla organ bağışını artırma-
nın yollarını önermektir.

Literatür Analizi
Organ bağışı ve nakil konusundaki kişisel tutumları 
etkileyen etkenler olarak; yaş, cinsiyet, eğitim düze-
yi, ekonomik durum, din, hurafeler  ve  kültür gibi 
sosyo-demokrafik nitelikler (Çolak vd.,2008; Bilgel, 

Sadıkoğlu ve Bilgel,2006; Kim, Elliott ve Hyde,2004) 
ile güven ve bilgi eksikliği (Collins,2005)  raporlan-
mıştır. 

Türkçe literatürde ülkemizde yapılan araştırmalar 
çoğunlukla üniversite öğrencileri (Nacar vd., 2001; 
Akgün vd.,2002; Bölükbaş vd.,2004; Bilge vd.,2006; 
Özmen v d.,2008; Gök Özer vd.,2008; Kırımlıoğlu ve 
Elçioğlu,2010 ; Özer vd.,2010; Savaşer vd.,2012; Cey-
lan ve Aydın,2012; Kavurmacı vd.,2014; Sungur ve 
Mayda,2014) , doktorlar ve/veya hemşireler (Akgün 
vd., 2003; Topbaş vd., 2005; Şıpkın vd., 2010; Demir 
vd., 2011), deprem mağdurları (Elmas vd., 2001), lise 
öğrencileri (Çetin vd., 2014) Organ yetmezliği olan 
hastalar ve yakınları, kronik hastalar (kanser ve kalp 
hastaları vb.) ve sağlıklı kişiler (Kaça vd., 2009) ve 
Türk halkı (Bilgel vd., 1991 ve tekrarı Bilgel vd., 2004; 
Güngörmüş ve Dayapoğlu,2014) üzerinedir. Bu çalış-
malara ek olarak; tüm iyi niyet ve bilgimize istinaden 
işletme, halkla ilişkiler veya pazarlama akademisyen-
lerinin yaptığı çalışmalar, Argan (2007), Suher (2008) 
ve Bayın ve Akbulut (2012)’un kavramsal çalışmaları 
ve Ceylan ve Aydın (2012)’ın yapısal eşitlik model-
lemesi ile analiz edilen alan araştırması alınabilir. 
Genel itibariyle frekans analizinin ağırlıklı olarak 
kullanıldığı bu keşifsel çalışmalarda organ bağışında 
bulunulmamasının ana nedenleri: vücut bütünlü-
ğünün bozulması (çeşitli çalışmalardaki frekanslar 
%44, %32, %21, %79, %33, %38, ,%12), dini nedenler 
(%26, %13, %20, %80, %45, %9, %29, %26,%33), bilgi 
eksikliği (%66, %42, %59, %29, ,%8), güven eksikliği 
(%60, %23), organ mafyası (%29, %32; ,%11) ve cevap 
vermek istememe (%40)  olarak özetlenebilir.

Organ Bağışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Sosyal Pazarlama 
Yaklaşımı ile Organ Bağışının Artırılması
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Organ Bağışını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Sosyal Pazarlama Yaklaşımı ile Organ Bağışının Artırılması

Tasarım ve Yöntem
Yapılmış olan çalışma, keşifsel tasarıma sahip uygula-
malı bir çalışma özelliğindedir. Çalışmanın problem-
leri ise şu şekildedir:

1. Öğrencilerin, organ bağışı yapma kararı verme-
lerine etki eden etmenler nelerdir ve bu etmenler 
belli genel başlıklar (faktörler) altında sınıflandı-
rılabilir mi?

2. Öğrencilerin, organ bağışı yapmamalarının ne-
denleri nelerdir ve nedenler belli genel başlıklar 
(faktörler) altında sınıflandırılabilir mi?

3. Organ bağışı sosyal pazarlama yaklaşımı ile nasıl 
artırılır?

Çalışmanın anakütlesini Kırklareli Üniversitesine 
bağlı Vize MYO ve Lüleburgaz MYO’ da  2014-2015 
Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde öğrenimine 
devam eden 4376 öğrenci oluşturmaktadır.  2015 
yılı Şubat ayı itibarı yapılmış olan araştırmada rast-
gele örnekleme yöntemi ile 705 öğrenci örnekleme 
alınmıştır. Bu öğrencilerden doldurduğu anketler-
den önemli veri eksiklikleri içerenler elenerek geriye 
kalan 647 öğrencinin doldurmuş oldukları anketler 
üzerinden analiz yapılmıştır.

Araştırmacılar tarafından literatür taranmış veri top-
lama aracı olan anket geliştirilmiştir. Anket, katılım-
cıların organ bağışı konusundaki temel tutumlarını 
öğrenebilmek için sorulmuş 55 sorudan oluşmaktadır.

Organ bağışını artırmanın yollarının tespitinde fre-
kans analizinden yararlanılmış; öğrencilerin organ 
bağışı yapma kararı vermelerine etki eden faktörler 
ile organ bağışı yapmamalarının nedenlerinin tespi-
tinde ise faktör analizinden yararlanılmıştır.  Çalış-
manın sonunda ise organ bağışının sosyal pazarlama 
yaklaşımı ile nasıl artırılabileceğine ilişkin önerilerde 
bulunulmuştur. Yapılmış olan tüm analizler için IBM 
SPSS Statistics 20 programından yararlanılmıştır. 

Bulgular ve Tartışma
Tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında organ bağışını 
artırmanın en etkili yolları olarak sırasıyla  “Bağışla-
nan organların adil biçimde ihtiyacı olana verilecek 

olmasının garanti edilmesi”, “Organ bağışı ile yaşama 
dönen kişilerin tanıtılması” ve “Organ bağış kampan-
yaları ile insanlara bulundukları çevrede (ev, işyeri, 
kampüs gibi) ulaşılması” bulunmuştur. Yapılan faktör 
analizleri sonucunda ise öğrencilerin organ bağışına 
yapma kararı vermelerine etki eden değişkenlerin 
tek faktörlü bir yapı gösterdiği ve toplam değişken-
liğin %52’ sini açıklayabilen bu tek faktörün “özge-
cilik (başkalarını düşünme)” olduğu tespit edilmiştir 
( KMO = 0,826; Ki-Kare= 2008,368;  sd= 78, anlam-
lılık= 0,000). Bu faktörün güvenirlik düzeyi kontrol 
edildiğine ise güvenirlik analizi sonucunda faktöre ait  
Cronbach Alfa değeri 0,83 olarak bulunmuştur. 

Öğrencilerin organ bağışını yapmama nedenleri fak-
tör analizi ile araştırıldığında ise toplam değişkenliğin 
%63’ ünü açıklayabilen üç faktörlü bir yapıyla karşıla-
şılmıştır. Organ bağışı yapmama sebepleri oluşturan 
bu faktörler sırasıyla “Korku”, “Kişisel Bakış” ve “İlgi-
sizlik”  olarak bulunmuştur ( KMO = 0,898; Ki-Kare= 
5263,222;sd=136, anlamlılık= 0,000). Bu faktörlere 
ilişkin güvenirlik analizi yapıldığında ise Cronbach 
Alfa değerleri sırasıyla  “Korku” faktörü için 0,83, 
“Kişisel Bakış” faktörü için 0,79 ve “İlgisizlik” faktörü 
için 0,84 olarak bulunmuştur. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sosyal bir fikri topluma benimseterek olumlu davra-
nış değişikliği yaratmak amacıyla yapılan pazarlama 
faaliyetleri sosyal pazarlama olarak ifade edilebilir. 
Organ bağışı konusuna bugüne kadar yaklaşıldığın-
dan farklı olarak,  sosyal pazarlama yaklaşımıyla ba-
kılabilir. Çünkü sosyal pazarlama yaklaşımı topluma 
fayda sağlayacak davranış değişikliğinin yaratılma-
sında oldukça önemli bir yere sahiptir. Sosyal pazar-
lamada sıklıkla kullanılagelen “tutundurma faaliyet-
leri” ile bağışçıları organ bağışından alıkoyan temel 
neden olan korkunun önüne geçilmesi sağlanabilir. 
Bağış yapmanın başka insanların yaşamalarına imkân 
vermesi ve bunun bireylerde yaratacağı psikolojik haz 
üzerinde durularak organ bağışının artırılması sağla-
nabilir. Bu nedenle sosyal pazarlama kampanyaları 
özellikle organ bağışı ile toplumun hayırseverlik yö-
nüne vurgu yapılacak şekilde tasarlanmalıdır (LWIN 
vd., 2002).  
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Özet
Pazarlama; küresel kültür, teknoloji ve iş hayatındaki 
gelişmeler doğrultusunda evrim geçirdikçe, pazarlama 
uygulamaları da çağın gerekliliğine uygun hale gel-
mektedir. Bu gelişmeler ışığında insanı merkeze alan 
Pazarlama 3.0 felsefesi ortaya çıkmıştır.  Pazarlama 
3.0 temel bileşenleri katılım ve işbirliğine dayalı pa-
zarlama çağı, küreselleşme paradoksu çağı ve kültürel 
pazarlama, yaratıcı toplum çağı ve insan ruhu pazar-
laması olan, yeni çağın getirdiği bir felsefedir. Bu ça-
lışmada Pazarlama 3.0›ın yükselişiyle önemini artıran 
kurumsal sosyal sorumluluğun müşteri tatmini ve 
müşteri sadakati ile ilişkisinin telekomünikasyon sek -
töründe incelenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Değişen Pazarlama Anlayışı, 
Pazarlama 3.0, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Müşteri 
Tatmini,  Müşteri Sadakati

Abstract
As marketing evolves because of the developments in 
global culture, technology and the business world, mar-
keting applications are also being adopted to every era. 
In the light of these developments, Marketing 3.0 phi-
losophy that takes human as a center point emerged. 
Marketing 3.0 is a philosophy whose cornerstones are 
the age of participation and collaborative marketing, 
the age of globalization paradox and cultural market-
ing and the age of creative society and human spirit 

marketing and it is brought by new era. In this study, 
corporate social responsibility whose importance has 
increased with the rise of Marketing 3.0 and its rela-
tionship with customer satisfaction and customer loy-
alty in telecommunications industry is aimed to be re-
searched.

Keywords: Changing Marketing Concept, Marketing 
3.0, Corporate Social Responsibility, Customer 
Satisfaction, Customer Loyalty

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Pazarlama 3.0 ya da değere dayalı pazarlama çağın-
da, pazarlamacılar insanlara tüketici gibi davranmak 
yerine onlara aklı, kalbi ve ruhu olan insanlar olarak 
yaklaşmaktadır (Kotler vd., 2010, s.4). Bu çalışmada, 
yeni çağın getirdiği Pazarlama 3.0’ın temel bileşenleri 
olan katılım ve işbirliğine dayalı pazarlama çağı, kü-
reselleşme paradoksu çağı ve kültürel pazarlama, ya-
ratıcı toplum çağı ve insan ruhu pazarlamasına deği-
nilerek kurumsal sosyal sorumluluğun gerekliliği ile 
konunun çerçevelenmesi amaçlanmıştır. 

Şirketlerin tüm paydaşlarına karşı sorumluluğu var-
dır. Bu çalışma, en geniş ve en önemli paydaşlardan 
biri olan tüketiciye odaklanmıştır. Pazarlamada tü-
keticilerin merkezi rolü düşünüldüğünde pazarla-
macıların ve araştırmacıların tüketicilerin kurumsal 
sosyal sorumluluk görüşlerine ayrı bir ilgi gösterme-
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si gerekmektedir (Öberseder vd., 2013, s.1838). Bu 
araştırmada, telekomünikasyon sektöründe kurum-
sal sosyal sorumluluk algısının müşteri tatmini ve 
müşteri sadakati ile ilişkisi incelenmektedir. Ayrıca 
müşteri tatmini ve müşteri sadakati arasındaki ilişki-
ye de bakılmıştır. 

Çalışma alanı olarak telekomünikasyon sektörünün 
seçilmesinin sebeplerinden birisi Türkiye’de az sayı-
da GSM operatörü olması ve dolayısıyla bilinirlikle-
rinin yüksek olmasıdır. Bilinir markaların seçilmesi 
katılımcının cevap vermesini kolaylaştırmakta ve 
katılımcıların markanın kurumsal sosyal sorumlu-
luk faaliyetlerinin farkında olma ihtimali daha fazla 
olmaktadır (Sing vd., 2008, s.601). Diğer bir sebep 
ise telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren 
şirketlerin, teknolojideki muazzam ilerlemeden dola-
yı yoğun bir rekabetle karşı karşıya olmalarıdır (Lai 
vd., 2009, s.980). Kurumsal sosyal sorumluluk, bu 
rekabet ortamında öne çıkmak ve farklılaşmak için 
bir yoldur. Kurumsal sosyal sorumluluğun teleko-
münikasyon sektöründe teoride olduğu gibi verimli 
olmama ihtimali, bir başka sebeptir. GSM sektöründe 
kurumsal sosyal sorumluluğun karmaşık bir kavram 
olduğu gerçeği ve kurumsal sosyal sorumluluğun 
verimliliğini ve olası faydalarını doğru şekilde belir-
lemek için pek çok unsurun düşünülmesi gerektiği 
açıktır (Kavaliauskė ve Stancikas, 2014, s.798,799). 
Bu sebeple telekomünikasyon sektöründe kurumsal 
sosyal sorumluluğun araştırılmasına daha fazla önem 
vermek gerekmektedir.

Literatür Analizi
Pazarlama Anlayışındaki Değişimler ve 
Pazarlama 3.0
Pazarlama, toplumla her daim etkileşim halinde olup 
stratejilerini toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre be-
lirlediğinden 20. Yüzyılın sonlarında meydana gelen 
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ge-
lişmelerden etkilenmiştir (Sönmez ve Karataş, 2010, 
s.1). Sanayi devrimi ve fazla üretim pazarlamanın tü-
keticilerin ihtiyaç ve isteklerinin göz önüne alındığı 
daha müşteri odaklı pazarlamaya doğru gelişimini 
sağlamıştır. Sanayi devriminin kirliliğe sebep olma-
sı ve çevresel etkilerinden dolayı sürdürülebilirlik ve 
değer odaklı Pazarlama 3.0 anlayışı ortaya çıkmıştır 
(Jara vd., 2014, s.4). Karışıklığın hakim olduğu bir 
dünyada tüketiciler misyon, vizyon ve değerlerinde 
kendilerinin sosyal, ekonomik ve çevresel adalete 

dair ihtiyaçlarına seslenen şirketleri aramaktadır. Pa-
zarlama 3.0, tüketicilerin dünyanın durumuyla ilgili 
endişeleri olan insanlar olarak görüldüğü bir felsefe-
dir (Parfitt, 2012, s.13).

21. yüzyılda pazarlamacıların görevi tüketicilerle, ça-
lışanlarla ve ortaklarla ilişki kurmak, değer yaratmak 
ve bu değeri iletmek olacaktır. Bu karmaşık iş çevre-
sini ve bütünleşik pazarlama iletişimini idare ederken 
pazarlamacılar ve tüketiciler işbirlikçiler haline gel-
mektedir (Honea, 2010, s.1). 

Küreselleşme, sosyal, ekonomik, politik aktiviteler 
ve ilişkiler için ortak ve paylaşılan bir arazi gereğini 
azaltan bir süreçtir (Crane ve Matten, 2010, s.19). Kü-
reselleşmenin getirdiği paradokslar yalnız ülkeleri ve 
işletmeleri değil, bireyleri de etkilemektedir. Küresel-
leşme kişilerin zihninde karışmış değerler ve kaygılar 
yaratmakta, insanlar da bu olguları iletişim yoluyla 
aşmaya çabalamaktadır. İnsanlar paradoksları yok et-
mek için toplum yararına bir araya gelmektedir (Gü-
zel, 2012, s.5,6). Adaletsiz küreselleşmeye karşı tepki-
ler, sosyal sorumlu küreselleşme hareketi için itici bir 
güçtür (Bozkurt, 2000, s.200). 

Kültürel pazarlama, markaların kültürel ikonlara 
dönüştürülmesini yönlendiren kabul edilmiş gerçek-
ler ve stratejik ilkelerdir (Holt, 2004, s.11). Kültürel 
markalar, kötü adam rolündeki küresel markalar 
karşısında iyi adam rolünü oynamaktadır (Kotler 
vd., 2010, s.15).

Florida’nın (2012, s.38) yaratıcı sınıf olarak adlandır-
dığı bir sınıf yükseliştedir. Yaratıcı sınıfın ayırt edici 
özelliği üyelerinin ana işlevi yaratıcı anlamlı yeni bi-
çimler yaratmak olan işlerle ilgilenmeleridir. Modern 
zamanlarda insanların hayatlarının pek çok alanında 
bir anlam arayışı mevcuttur (Zohar ve Marshall, 2012, 
s.20). Nüfusun anlam arayışı iş dünyasına da yansı-
makta, şirketler maneviyatın iş dünyasına girmesine 
izin vermenin hedeflerden şaşma yaratmadığını ka-
bul etmekte ve maneviyatın iş dünyasında yükselme 
olasılığı artmaktadır (Pink, 2006, s.227).

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Değişen pazarlama anlayışıyla ön plana çıkan sosyal 
pazarlama çerçevesinde önem kazanan bir konu da 
kurumsal sosyal sorumluluktur. Gerek araştırmacılar 
gerekse uygulayıcıların kurumsal sosyal sorumluluk 
konusuna gösterdikleri ilgi gün geçtikçe artmaktadır 
(Lee vd., 2012, s.745). Literatürdeki en göze çarpan 
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konulardan biri olmasına rağmen kurumsal sosyal 
sorumluluğun herkes tarafından kabul edilen ve ke-
sin bir tanımını vermek güçtür (Türker, 2009, s.412). 
Kurumsal sosyal sorumluluğun tam tanımını yap-
manın güç olması, toplumun değer yargılarıyla ya-
kın ilişkisi olmasından kaynaklanmaktadır (Özüpek, 
2005, s.11). Kurumsal sosyal sorumluluk en temel ha-
liyle bir kuruluşun insanları, toplumu ve çevreyi etki-
leyen her hareketinden sorumlu tutulması gerekliliği 
olarak tanımlanabilir (Buchholtz ve Carroll, s.33). 
Pek çok şekilde tanımlansa da, Dahlsrud (2008, s.6) 
çalışmasında kurumsal sosyal sorumluluğun tanım-
larını çevresel boyut, sosyal boyut, ekonomik boyut, 
paydaş boyutu ve gönüllülük boyutu olmak üzere beş 
boyutta toplamıştır.

Kurumsal sosyal sorumluluğun boyutları da litera-
türde farklı şekillerde ele alınmıştır. Carroll’a (1979, 
s.500) göre işletmenin sosyal sorumluluğu toplumun 
belli bir zamanda örgütlerden ekonomik, yasal, etik ve 
hayırseverlik beklentilerini kapsamaktadır. Lantos’un 
(2001, s.595) sınıflandırması ise hayırseverlik odak-
lı kurumsal sosyal sorumluluk, etik kurumsal sosyal 
sorumluluk ve stratejik kurumsal sosyal sorumluluk 
olmak üzere üç tür kurumsal sosyal sorumluluğu 
içermektedir. Diğer araştırmacılar tarafından öneri-
len başka kurumsal sosyal sorumluluk boyutları olsa 
da, bu boyutlar bir şekilde Carroll›un sınıflandırma-
sıyla uyumluluk göstermektedir (Arıkan ve Güner, 
2013, s.305).

Müşteri Tatmini
Oliver, (1999, s.34) tatmini hoşnutluğa erişme olarak 
tanımlamaktadır. Tatmin, müşterinin tüketiminin 
amacını, arzusunu veya ihtiyacını yerine getirmesi ve 
bundan hoşnut olması durumunda gerçekleşmekte-
dir. Tatmin kişinin ürünün algılanan performansı ile 
kişinin beklentileri arasındaki ilişkiyi değerlendirme-
sini yansıtır. Performans beklentilerden daha düşük 
olduğunda, müşteri hayal kırıklığına uğramakta, per-
formans ile beklenti eşit olduğunda müşteri tatmin ol-
makta, performans beklentileri aştığında müşteri çok 
memnun olmaktadır (Kotler ve Keller, 2012, s.32).

Literatürde müşteri tatminine yönelik işlem bazlı tat-
min ve kümülatif tatmin olmak üzere iki yaklaşım 
vardır. Tatmini müşterinin belli bir ürün ya da hiz-
met satın alma işlemi ilgili deneyimlerini ya da ona 
karşı tepkilerini değerlendirmesi olarak tanımlayan 
işlem bazlı tatmin 1990’lara kadar pazarlama ve tüke-
tici davranışını domine etmiştir. 1990’ların başından 

beri tatmini müşterinin ürün yada hizmet sağlayıcıy-
la olan genel tecrübeleri olarak tanımlayan kümülatif 
tatmin kullanılmaya başlanmıştır (Olsen ve Johnson, 
2003, s.185).

Müşteri Sadakati
Pazarlama literatüründe en çok üzerinde durulan 
kavramlardan biri olan müşteri sadakati, günümüz-
deki yoğun rekabet ortamında pazar başarısı için ol-
mazsa olmaz bir gerekliliktir. Müşteri sadakati bilinç-
li bir seçimdir ve alternatifler mevcutken bu alterna-
tifler bilinçli olarak dikkate alınmamaktadır (Kanıbir 
vd., 2011, s.10). Pek çok çalışmaya göre yeni tüketici 
elde etmek mevcut müşterileri elde tutma stratejisi 
geliştirmekten daha fazla maliyete sahiptir (Lee-Kel-
ley vd., 2003, s.240). Müşteri sadakati tüketicilerin 
bir şirketin ürünlerini ve hizmetlerini yeniden satın 
alma davranışı ve ağızdan ağza iletişim yoluyla şirke-
tin reklamını yapma gibi pozitif bir tutuma sahip ol-
masıdır (Selvi, 2007, s.5). Sadakat için tamamen dav-
ranışsal olan stokastik yaklaşım ve sadakati bir tutum 
olarak düşünen tutumsal yaklaşım olmak üzere iki 
farklı yaklaşım bulunmaktadır (Odin vd. 2001, s.75) 

Hizmetler soyutluk, üretim ve tüketimin ayrılmazlı-
ğı, değişkenlik, kolay bozulabilirlik gibi nitelikleriyle 
ürünlerden farklılaşmaktadır (Rundle-Thiele ve Mac-
kay, 2001, s.530).  Hizmet sektöründe müşteri sadakati 
hizmet sadakati olarak da adlandırılır ve müşterinin 
hizmet sektöründe belli bir markaya bağlılığı anla-
mına gelir (Ali vd., 2012, s.16). Hizmet sadakati ince-
lenirken, davranışsal ve tutumsal sadakate ek olarak 
bilişsel sadakat de sadakat kavramının boyutlarından 
biri olarak kabul edilmektedir (Gremler ve Brown, 
2006, s.172).  Bilişsel sadakat satın almadan önce al-
ternatif markaların değerlendirilmesindeki bilinçli 
karar verme sürecini içerir (Caruana, 2002, s.813).

Telekomünikasyon sektöründe aboneleri elde tut-
manın öncelikli şartı müşteri sadakatidir (Amin vd., 
2012, s.282). Literatürde telekomünikasyon sektö-
ründe müşteri sadakatiyle ilişkisi olan unsurlar olarak 
müşteri güveni, müşteri beklentileri, algılanan değer, 
algılanan kalite, kurumsal imaj, değiştirme maliyeti 
gibi kavramlar incelenmiştir. Sadakat ile ilişkisi olan 
pek çok faktör olmasına rağmen, tüm faktörleri aynı 
anda ve birlikte inceleyen bir çalışma bulmak oldukça 
güçtür (Aydın ve Özer, 2005, s.911). Telekomünikas-
yon sektöründe müşteri sadakatini tahmin etmede 
daha önce bu konuda yapılmış çalışmalarda da kulla-
nılan kurumsal sosyal sorumluluk ve müşteri tatmini 
değişkenleri bu çalışmada ele alınmaktadır. 
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Tasarım ve Yöntem
Araştırmanın Modeli ve Hipotezler
Araştırmanın modeli ve hipotezleri Şekil 1’deki gibi-
dir.

Kurumsal sosyal sorumluluk, hizmet sektöründe 
müşteri sadakati yaratabilmek için önemli bir unsur-
dur. Mandhachitara ve Poolthong (2011, s.128, 129) 

çalışmalarında kurumsal sosyal sorumluluğun tu-
tumsal sadakatle ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur. 
Stanaland vd., kurumsal sosyal sorumluluğun öncül-
leri ve sonuçları ile ilgili müşteri algılarını inceledik-
leri çalışmalarında, müşterilerin firmanın kurumsal 
sosyal sorumluluğuna dair değerlendirmelerinin 
müşteri sadakatiyle pozitif bir ilişkisi olduğunu be-
lirtmiştir (2011, s.53). 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
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Sosyal 

Sorumluluk 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Bu bilgiler ışığında araştırmanın ilk hipotezi ve alt hi-
potezleri şöyledir:

H1:  Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk al-
gıları ile müşteri sadakati arasında µ=0,05 
anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişki vardır.

H1-1: Öğrencilerin ekonomik sorumluluk algıları ile 
tutumsal ve davranışsal (karma) sadakat ara-
sında µ=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H1-2: Öğrencilerin etik-yasal sorumluluk algıları ile 
tutumsal ve davranışsal (karma) sadakat ara-
sında µ=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki 
olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H1-3: Öğrencilerin hayırseverlik sorumluluğu algıla-
rı ile tutumsal ve davranışsal (karma) sadakat 
arasında µ=0,05 anlamlılık düzeyinde istatisti-
ki olarak anlamlı bir ilişki vardır.

H1-4: Öğrencilerin ekonomik sorumluluk algıları 
ile bilişsel sadakat arasında µ=0,05 anlamlılık 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.

H1-5: Öğrencilerin etik-yasal sorumluluk algıları 
ile bilişsel sadakat arasında µ=0,05 anlamlılık 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.

H1-6: Öğrencilerin hayırseverlik sorumluluğu algıla-
rı ile bilişsel sadakat arasında µ=0,05 anlam-
lılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki vardır.

Kurumsal sosyal sorumluluk müşteri tatminini pek 
çok şekilde etkileyebilir. Şirketlerin eylemleri sadece 
ekonomik bir varlık değil bir ailenin, topluluğun ve 
ülkenin bir üyesi olan tüketicilerin çok boyutluluğu-
na hitap edebilir. Bu açıdan bakıldığında, müşterile-
rin sosyal sorumlu firmaların ürünleri ya da hizmet-
lerinden daha fazla tatmin olabileceği söylenebilir       
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( Luo ve Bhattacharya, 2006, s.3). He ve Li, (2011, 
s.681) hizmet markası için kurumsal sosyal sorum-
luluk üzerine mobil telekomünikasyon sektöründe 
yaptıkları çalışmada kurumsal sosyal sorumluluğun 
tatmin ile doğrudan ilişkisi olduğunu, müşteri sada-
katiyle ise tatmin aracılığı ile ilişkisi olduğunu tespit 
etmiştir. Bu bilgilere göre araştırmanın ikinci hipote-
zi ve alt hipotezleri şöyledir:

H2:   Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk al-
gıları ile müşteri tatmini arasında µ=0,05 an-
lamlılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 
bir ilişki vardır.

H2-1: Öğrencilerin ekonomik sorumluluk algıları ile 
müşteri tatmini arasında µ=0,05 anlamlılık 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.

H2-2: Öğrencilerin etik-yasal sorumluluk algıları ile 
müşteri tatmini arasında µ=0,05 anlamlılık 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.

H2-3: Öğrencilerin hayırseverlik sorumluluğu algıla-
rı ile müşteri tatmini arasında µ=0,05 anlam-
lılık düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir 
ilişki vardır.

Müşteri tatmini, müşteri sadakatinin temel öncülle-
rinden biridir (Martínez ve Rodríguez del Bosque, 
2013, s.91). Hizmet sektöründe yapılan pek çok ça-
lışma müşteri tatmini ile müşteri sadakati arasında-
ki pozitif ilişkiyi kanıtlar niteliktedir. Farklı hizmet 
sektörlerine ilişkin yapılmış çalışmalarda da benzer 
sonuçlar elde edilmiştir (Cheng vd., 2011, s.5126,  
Bloemer vd., 1998, s.284, Rodriguez Del Bosque vd.,  
2006, s.413).

Telekomünikasyon sektöründe de müşteri tatmini ve 
müşteri sadakati üzerine yapılan araştırmalar, bu bul-
gulara paraleldir. Kim, Park ve Jeong’un (2004, s.157) 
mobil telekom hizmetlerindeki müşteri sadakatini 
artıran stratejileri inceledikleri çalışmaya göre, müş-
teri tatmininin müşteri sadakati ile pozitif bir ilişkisi 
vardır.  Dolayısıyla operatörlerin müşteri sadakatini 
artırmak için müşteri tatminini ençoklamaları ge-
rekmektedir. Cep telefonu hizmetleri sektöründe 
kurumsal itibar, müşteri tatmini ve müşteri sadakati 
arasındaki ilişkinin doğasını ve düzeyinin araştırıldı-
ğı çalışmada müşterilerin yüksek düzeyde tatminin 

yüksek düzeyde müşteri sadakatine yol açtığı ve bu-
nun da müşterileri devamlı şirketlerin hizmetlerini 
satın almaya motive ettiğini tespit edilmiştir (Ali vd., 
2012, s.20). Buna göre araştırmanın üçüncü hipotezi 
şöyledir:

H3:   Müşteri tatmini ile müşteri sadakati arasında 
µ=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak 
anlamlı bir ilişki vardır.

H3-1: Müşteri tatmini ile tutumsal ve davranışsal 
(karma) sadakat arasında µ=0,05 anlamlılık 
düzeyinde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.

H3-2: Müşteri tatmini ile bilişsel sadakat arasında 
µ=0,05 anlamlılık düzeyinde istatistiki olarak 
anlamlı bir ilişki vardır.

Bilgi Toplama Yöntem ve Aracı
Araştırma nicel bir araştırmadır ve araştırmanın ve-
rileri, pazarlama araştırmalarında veri toplamada 
yaygın olarak kullanılan anket yöntemi kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırma telekomünikasyon sektörün-
de yapıldığından, anket formundaki ilk soru, cevap-
layıcıların kullandığı GSM operatörünü tespit etmeye 
yöneliktir. İkinci kısımda ise, cevaplayıcıların araş-
tırma konusuna ait olan 23 ifadeyi, 5’li Likert ölçeği 
ile değerlendirmeleri istenmiştir. Üçüncü bölümde 
de, ankete katılanların demografik özelliklerini be-
lirlemeyi amaçlayan cinsiyete, medeni duruma, yaşa, 
eğitim düzeyine ve aylık kişisel gelire ilişkin 5 soru 
bulunmaktadır. 

Öğrencilerin kurumsal sosyal sorumluluk algılarını 
ölçmek için 12 sorudan oluşan çok değişkenli bir öl-
çek kullanılmıştır. Araştırmada incelenen telekomü-
nikasyon sektörüne uygun olan, aynı konuda farklı 
değişkenlerin ölçüldüğü çalışmadan da faydalanıla-
rak, mobil telefon hizmetlerine uygun olarak adap-
te edilmiş ve ekonomik sorumluluk, etik-yasal so-
rumluluk ve hayırseverlik sorumluluğu olmak üzere 
üç faktöre ayrılan bir ölçek kullanılmıştır (Sing vd., 
2008; Garcia De Los Salmones vd., 2005). Etik-yasal 
sorumluluk faktörü 6 sorudan, hayırseverlik sorum-
luluğu faktörü 4 sorudan ve ekonomik sorumluluk 
faktörü 2 sorudan oluşmaktadır.

Müşteri tatmini literatürde pek çok farklı şekilde ta-
nımlanmıştır. Üründen memnun olma, tüketim de-
neyiminden memnun olma, satın alma kararından 
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memnun olma, satışçıdan memnun olma, mağaza-
dan memnun olma, ürün ve hizmet özelliklerinden 
memnun olma, satın alma sonrası deneyimden mem-
nun olma sıklıkla kullanılan tanımlar arasındadır (Yi, 
2012, s.69,70). Bu çalışmada Usta ve Memiş (2009) 
tarafından mobil iletişim sektörüne uyarlanan, 
Oliver›in (1980) müşteri tatmini ölçeği kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan müşteri tatmini ölçeği 4 soru-
dan oluşmaktadır. Müşteri sadakatini ölçmek içinse 
yine telekomünikasyon sektörüne uygun olan, Garcia 
De Los Salmones vd. (2005) tarafından mobil tele-
fon hizmetlerine uygun olarak adapte edilen müşteri 
sadakati ölçeği temel alınmıştır Bu ölçek 7 sorudan 
oluşmaktadır. 

Örnekleme ve Analiz Yöntemleri
Araştırmada ana kütleyi, 18 yaş ve üzeri İstanbul’da 
yaşayan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Ku-
rumsal sosyal sorumluluk algısı ile ilgili pek çok 
araştırmanın örneklemini öğrencilerin oluşturması, 
örneklemin belirlenmesinde rol oynamıştır (Elias, 
2004; Won vd., 2010; Wang ve Juslin, 2012). Ayrıca 
Türk GSM sektörünün önce gelen üç firmasının da 
gençleri hedef alan platformları bulunmaktadır. 

Örneklem büyüklüğü hesaplanmasında n= p.q /
(e / z)2 formülü kullanılmıştır. Bu formüle göre he-
saplanan örneklem büyüklüğü n= 0,5 x 0,5 / (0,05 / 
1,96)2=384,16 yani 385 kişidir.  Araştırma Yıldız Tek-
nik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Marmara 
Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Üç okulun farklı 
öğrenci profillerine sahip olması, veri zenginliği ya-
ratması bakımından tercih edilmiştir. Veri toplama 
iki ay sürmüştür.

Verilerin analizi yapılırken IBM SPSS Statistics 20.0 
paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde 
ilk olarak tanımlayıcı istatistiklerden biri olan frekans 
dağılımları yer almaktadır. Sonrasında ise regresyon 
analizi yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkilerin 
anlamlılığı incelenmiştir.

Bulgular ve Tartışma
Bu kısımda araştırma çerçevesinde toplanan verilerin 
frekans dağılımları, uygulanan analizler, bulgu ve so-
nuçlara yer verilmiştir.

Araştırma Örnekleminin GSM Operatör Tercihi 
ve Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı 
İstatistikleri
Öğrencilerin en fazla kullandıkları GSM operatörünü 
tespit amacıyla çoktan seçmeli bir soru sorulmuştur. 
Araştırmaya dahil edilen örnek kütlenin GSM opera-
törü tercihlerinin frekans dağılımına göre, araştırma-
ya katılan öğrencilerin %42,3’ü Turkcell kullanıcısı, 
%20,5’i Vodafone kullanıcısı, %37,1’i Avea kullanıcı-
sıdır. Bu bağlamda araştırmaya katılan öğrencilerin 
en fazla kullandığı GSM operatörünün Turkcell ol-
duğu söylenebilir. Turkcell’i Avea ve Vodafone takip 
etmektedir.

Demografik sorular, çoktan seçmeli sorular şeklinde 
sorulmuştur. Araştırmaya dahil edilen örnek küt-
lenin demografik özelliklerine ilişkin frekans dağı-
lımlarına göre katılımcıları daha çok kadın öğrenci 
ağırlıklı (%53,2), büyük bir çoğunluğu bekar (%90,1) 
ve 21-15 yaş aralığındadır  (%67,0). Büyük bir çoğun-

CİNSİYET Frekans Yüzde (%) YAŞ GRUBU Frekans Yüzde (%) 

Kadın 205 53,2 18-20 46 11,9 

Erkek 180 46,8 21-25 258 67,0 

MEDENİ DURUM   26-30 61 15,8 

Evli 38 9,9 31 ve üstü 20 5,2 

Bekar 347 90,1 GSM OPERATÖRÜ   

EĞİTİM DÜZEYİ   Turkcell 163 42,3 

Lisans 295 76,6 Vodafone 79 20,5 

Lisansüstü (Yüksek 

Lisans/ Doktora) 
90 23,4 Avea 143 37,1 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin GSM Operatörü Tercihi ve Demografik Özellikler İtibariyle Dağılımı
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luğu lisans öğrencisi olan katılımcıların (%76,6)  gelir 
seviyesi daha çok 501-1000 TL (%29,4)  arasındadır. 
Örnek karakteristikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.

Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Güvenilirlik ve 
Geçerlilik Analizi
Güvenilirlik, bir ölçüm sürecinde ölçüm sürecinin 
tekrarlanabilirliği ya da tekrardaki tutarlılıktır (Alpar, 
2011, s.808). Araştırmada güvenilirlik analizi yapılır-
ken Cronbach’s Alpha katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin 
güvenilir kabul edilmesi için, Cronbach’s Alpha değe-

rinin 0,70 ve üstü olması gerekir, ancak soru sayısının 
az olduğu durumlarda bu sınır 0,60 ve üstü olarak da 
kabul edilebilmektedir (Durmuş vd., 2011, s.89).

Tablo 2’ye göre, tüm ölçeklerin oldukça yüksek gü-
venilirlik değerlerine sahip oldukları görülmektedir. 
Müşteri tatmini ölçeğinde, değişken çıkarıldığında 
oluşan güvenilirlik değerinin ilk güvenilirlik de-
ğerinden fazla olduğundan dolayı, bu ölçekten bir 
değişken çıkarılmıştır. Buna göre 12 değişkenden 
oluşan kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçeğinin 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları
 Ölçek Değişken Sayısı Cronbach Alfa 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı 12 ,883 

Müşteri Tatmini 3 ,922 
Müşteri Sadakati 7 ,886 

Cronbach’s alpha katsayısı %88, 3 değişkenden oluşan 
müşteri tatmini ölçeğinin Cronbach’s alpha katsayısı 
%92, 7 değişkenden oluşan müşteri sadakati ölçeği-
nin Cronbach’s alpha katsayısı %89’dur. 

Araştırmada Yer Alan Ölçeklerin Faktör Analizi
Faktör analizinin amacı değişken sayısını azaltmak ve 
değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak yani 
değişkenleri sınıflandırmaktır (Kalaycı, 2006, s.321). 
Tablo 3’te görüldüğü gibi Barlett anlamlılık düzeyi 
0,05’ten düşüktür ve değişkenler arasında faktör ana-
lizi yapmaya yeterli düzeyde ilişki mevcuttur. 

Araştırmada kullanılan ölçeklere uygulanan faktör 
analizi neticesinde elde edilen faktörler ve faktörle-
re ait güvenilirlik değerleri Tablo 4’te gösterilmiştir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve müşteri tatmi-
ni ölçeğine uygulanan faktör analizi neticesinde elde 
edilen faktörler ölçeğin alındığı kaynakla aynıdır. 
Sadakat ölçeğinde ise bir farklılık ortaya çıkmıştır. 
Özgün ölçekte ayrı boyutlar olarak görülen tutum ve 
davranış, bu çalışmada tek boyut halinde görülmek-
tedir. Görüldüğü gibi, faktörlerin içsel tutarlılıkları da 
oldukça yüksektir. İçsel tutarlılığı alt limit olan 0,70 

Tablo 3. Araştırmada Yer Alan Ölçekler için KMO Örnekleme Uygunluk Ölçümü ve Barlettt Küresellik Testi

Ölçek KMO Örnekleme 

Yeterlilik Ölçümü 

Barlett Küresellik Testi 

Yaklaşık 

Ki-kare 

Df Anlamlılık 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı ,891 1922,046 66 ,000 

Müşteri Tatmini ,753 881,169 3 ,000 

Müşteri Sadakati ,843 1670,717 21 ,000 
 

değerinden düşük olan tek değişken ekonomik so-
rumluluktur ve bu değer, soru sayısının az olmasıyla 
açıklanabilir. Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ölçe-
ği için üç faktör tarafından açıklanan toplam varyans 

%63,983, müşteri tatmini ölçeği için tek faktör tara-
fından açıklanan toplam varyans %86,569, müşteri 
sadakati ölçeği içinse iki faktör tarafından açıklanan 
toplam varyans %75,984’tür.
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Regresyon Analizleri
Araştırmada yer alan değişkenler arasındaki ilişkile-
rin incelenmesi amacıyla regresyon analizi kullanıl-
mıştır. Regresyon analizi, bir metrik bağımlı değişken 
ile, bir ya da daha fazla metrik bağımsız değişken ara-
sındaki ilişkileri inceleyen istatistiksel bir yöntemdir 
(Malhotra, 2007, s.542). Araştırmada regresyon ana-
lizi kullanılırken bağımlı değişken durumunda olan 
müşteri sadakati tek faktörden oluşmadığından dola-
yı, bağımlı değişkene ait her bir faktör birer bağımlı 
değişken olarak atanmış ve bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkenin her bir faktörüyle ilişkisi araştırıl-
mıştır. Regresyon analizi ile test edilen hipotezler ve 
sonuçları Tablo 5’de görülmektedir.

Kurulan modellerin anlamlılığı test edildikten sonra 
elde edilen hipotez testi sonuçlarına göre, telekomü-
nikasyon sektöründe kurumsal sosyal sorumluluk 
algısı bileşenleri ile müşteri sadakatinin bileşenleri 
olan tutumsal ve davranışsal (karma) sadakat ve biliş-
sel sadakat arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki 
söz konusudur. Bu durumda H1-1, H1-2, H1-3, H1-4, H1-5 
ve H1-6  hipotezleri kabul edilmektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ve karma sadakat 
arasındaki ilişkiyi test etmek amacıyla kurulan reg-
resyon modelinin açıklama gücü %42’dir. Kurumsal 
sosyal sorumluluk algısı, bilişsel sadakatteki değişi-
min ise %21,5’ini açıklar. Kurumsal sosyal sorumlu-
luk algısının bilişsel sadakat ile ilişkisindeki açıklama 
gücünün düşmesi, bilişsel sadakatin performans ve 
fiyat gibi değişkenlere bağlı olması ile açıklanabilir.

Telekomünikasyon sektöründe kurumsal sosyal so-
rumluluk algısı bileşenlerinden ekonomik sorumlu-
luk ve etik-yasal sorumluluk ile müşteri tatmini ara-
sında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki mevcutken, 
hayırseverlik sorumluluğu ile müşteri tatmini arasın-
daki ilişki ise anlamsızdır. Dolayısıyla H2-1 ve H2-2 hi-
potezleri kabul edilirken H2-3 hipotezi reddedilmek-
tedir. Diğer bileşenler ile müşteri tatmini arasında 
ilişki söz konusuyken, hayırseverlik sorumluluğu ile 
müşteri tatmini arasında ilişki söz konusu olmama-
sı, hayırseverlik sorumluluğunun çevreyi koruma, 
sponsorluk, toplumu önemseme ve sosyal işlere yar-
dımcı olma gibi unsurlardan oluşması ve öğrencile-
rin bu durumu GSM operatörlerinden tatmin olma 
ile bağlayamaması ile açıklanabilir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk algısı, müşteri tatminindeki değişimin 
%36,7’sini açıklamaktadır.

Regresyon analizi sonuçlarından görüldüğü gibi tele-
komünikasyon sektöründe müşteri tatmini ve sada-
katin bileşenleri olan tutumsal ve davranışsal (karma) 
sadakat ile bilişsel sadakat arasında anlamlı ve pozitif 
yönde bir ilişki vardır. Dolayısıyla H3-1 ve H3-2 hipo-
tezleri de kabul edilmektedir. Müşteri tatmininin, 
karma sadakatteki değişimin %65,8’ini açıklarken, 
bilişsel sadakatteki değişimin sadece %18,3’ünü açık-
layabildiği görülmektedir. Bu bilgiler ışığında, müşte-
rinin bilişsel sadakatini artırmanın daha zor olduğu 
söylenebilir. Bilişsel sadakat, ürünlerin/ hizmetlerin 
fonksiyonel yanlarına ve faydalarına odaklanarak ge-
liştirilebilir.

Tablo 4. Faktörlerin Güvenilirlik Analizi
Faktör Sayısı Modelin Değişkenleri  Bileşen Sayısı  Cronbach 

Alpha  

3 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısı 12 ,883 

 
Etik- Yasal Sorumluluk 

6 ,862 

 
Hayırseverlik Sorumluluğu 

4 ,769 

 
Ekonomik Sorumluluk 

2 ,676 

1 Müşteri Tatmini 3 ,922 

2 Müşteri Sadakati 7 ,886 

 Tutumsal ve Davranışsal (Karma) Sadakat 5 ,890 

 Bilişsel Sadakat 2 ,886 
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
21. yüzyıl ekonomisinin paradoksu tüketicilerin daha 
az memnuniyet sağlayan daha fazla seçeneğe sahip 
olmaları ve üst yönetimin daha az değer sağlayan 
daha fazla stratejik seçeneğe sahip olmasıdır. Ortaya 
çıkan bu gerçek, değerin birlikte yaratılmasına odak-
lanan farklı bir önerme gerektirmektedir (Prahalad 
ve Ramaswamy, 2004, s.2). Rekabetin karmaşıklaş-
ması ve teknoloji yeni dalga pazarlamanın yükselişini 

etkilemiştir. Pazarlama 3.0 adı verilen bu yeni dalga 
pazarlama şirketlerin müşterileriyle ve paydaşlarıyla 
ilişkilerinde davranışlarını değiştirmesini gerektir-
mektedir (Lestari ve Juwita,  2013,  s.2). Pazarlama 
3.0 pazarlamada yeni boyutu ele almaktadır ve bu 
anlayışta pazarlamanın insan yanı işlenmiştir (Abey-
sekera,  2012, s.20). Tüm bunların ışığında, kurumsal 
sosyal sorumluluğun önemini artırdığına şahit olun-
maktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk, temelinde 

Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları
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Bağımlı 

Değişken 

 

Bağımsız Değişken 

Tutumsal ve 

Davranışsal 

(Karma) Sadakat 

Ekonomik 

Sorumluluk 

H1-1 0,369 0,000 0,42 2,043 Kabul 

Etik-Yasal 

Sorumluluk 
H1-2 0,387 0,000   Kabul 

Hayırseverlik 

Sorumluluğu 
H1-3 0,169 0,009   Kabul 

Bilişsel Sadakat 

Ekonomik 

Sorumluluk 
H1-4 0,167 0,017 0,215 2,021 Kabul 

Etik-Yasal 

Sorumluluk 
H1-5 0,314 0,001   Kabul 

Hayırseverlik 

Sorumluluğu 
H1-6 0,37 0,000   Kabul 

Müşteri Tatmini 

Ekonomik 

Sorumluluk 
H2-1 0,289 0,000 0,367 2,169 Kabul 

Etik-Yasal 

Sorumluluk 
H2-2 0,478 0,000   Kabul 

Hayırseverlik 

Sorumluluğu 
H2-3 0,079 0,233   Red 

Tutumsal ve 

Davranışsal 

(Karma) Sadakat 
Müşteri Tatmini 

H3-1 0,82 0,000 0,658 1,915 Kabul 

Bilişsel Sadakat Müşteri Tatmini 
H3-2 0,527 0,000 0,183 2,022 Kabul 
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kamuoyunun işletme ve toplum ilişkileriyle ilgili en 
önemli kaygılarını yakalamıştır (Carroll, 1999, s.292).

Verilerin analizinde SPSS 20.0 paket programı yar-
dımıyla güvenilirlik için Cronbach Alfa katsayısı, ge-
çerlilik için ise keşfedici faktör analizi kullanılmıştır. 
Cronbach Alfa katsayısını arttırmak ve faktör yükü 
istatistiği kullanılarak faktörlerin ölçekleri açıklama 
düzeylerini arttırmak amacıyla bir ifade müşteri tat-
mini ölçeğinden çıkartılmıştır. Araştırma modelin-
deki üç değişken grubu çeşitli faktörlere ayrılmıştır. 

Çalışmanın amacı olan kurumsal sosyal sorumluluk 
algısı ile müşteri sadakati arasındaki, kurumsal sos-
yal sorumluluk algısı ve müşteri tatmini arasındaki 
ve müşteri tatmini ile müşteri sadakati arasındaki 
ilişkiyi incelemek için regresyon analizi uygulanmış-
tır. Bu analiz doğrultusunda, ekonomik sorumluluk, 
etik-yasal sorumluluk ve hayırseverlik sorumluluğu 
algısı ile müşteri sadakatinin bileşenlerinden tutum-
sal ve davranışsal (karma) sadakat ve bilişsel sadakat 
ile doğru orantılı olduğu, ekonomik sorumluluk ve 
etik-yasal sorumluluk algısının müşteri tatminiyle 
doğru orantılı olduğu, müşteri tatmininin müşteri 
sadakatiyle doğru orantılı olduğu ortaya konmuştur. 
Elde edilen bu bilgilere göre telekomünikasyon sek-
töründe müşteri sadakatini artırmak isteyen firmalar 
için kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin gü-
nümüzde önem taşıdığı açıktır. Ayrıca bu sektörde 
müşteri sadakatini artırma çabasında olan şirketlerin 
müşteri tatminini artırmaları gerekmektedir.

Çalışma, bundan sonraki araştırmalara ışık tutmak-
tadır. Çalışmanın ileride yapılacak çalışmalarda ör-
neklem daha büyük tutularak veya farklı kültürler 
ve müşteri grupları üzerinde uygulanarak ile geneli 
temsil etme kabiliyeti de arttırılabilir. Bu çalışmada 
işletmenin sorumluluğu olan paydaşlardan biri olan 
tüketiciye odaklanılmıştır. Çalışma şirketlerin diğer 
paydaşları üzerinde yapılarak genişletilebilir. Ayrıca 
çalışma sadece telekomünikasyon sektöründe yapıl-
dığından, karşılaştırma yapılabilmesi adına çalışma-
nın başka sektörlerde de uygulanması yarar sağlaya-
caktır.  Bu sektörde müşteri sadakatini etkileyen müş-
teri güveni, müşteri beklentileri, algılanan değer, algı-
lanan kalite, marka imajı, kurumsal imaj, değiştirme 
maliyeti gibi pek çok unsur arasından bu çalışmada 
sadece kurumsal sosyal sorumluluk ve müşteri tatmi-
ni ele alınmıştır. İlerdeki çalışmalarda diğer unsurlara 
bakılması faydalı olacaktır.  
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Özet
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) üzerine yapı-
lan çalışmalar genellikle konuyu firma açısından ele 
almaktadırlar. Nispeten farklı bir bakış açısıyla, bu 
çalışma Sivas ilindeki beyaz eşya ve tüketici elekt-
roniği sektörlerinde çalışan satışçıların KSS algısını 
araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla 22 sorudan 
oluşan bir anket 111 satış personeline uygulanmıştır. 
Anketten elde edilen veriler kümeleme analizine tabi 
tutulmuş ve kümeler öklidyen uzaklıkların kullanıldığı 
K-Ortalamalar yöntemi ile oluşturulmuştur. Böylelikle 
satışçıların KSS profilleri ile nitelikleri belirlenmiş ve 
böylelikle KSS algısının bir satışçının profilini belirle-
mede ayırıcı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Doğru 
ayrımın yapılabilecek küme sayısı üç olarak belirlen-
miştir ve ayrıca KSS algısına sahip olan çalışanların 21 
yaş ve altında oldukları ortaya çıkmıştır. Çalışmanın, 
satışçıların KSS algısına odaklanan diğer çalışmalara 
rehberlik edeceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Satışçıların Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Algısı, Kümeleme Analizi, K-Ortalamalar 
Yöntemi

Abstract
Studies about Corporate Social Responsibility (CSR) 
generally handle the subject in terms of firm aspect. 
From a relatively different viewpoint, this study aims to 
investigate the CSR perception of salespeople who labo-

ur both in sectors of white goods and consumer electro-
nics in the province of Sivas. For this purpose, a survey 
consists of 22 question was applied to 111 salespeople. 
Data derived from the survey were subjected to Clus-
tering Analysis and clusters were built via K-Means 
method using Euclidean distances. By this way, CSR 
profile and features of salespeople were determined and 
it was found that CSR perception has a discriminative 
effect by determining a salesperson’s profile. Numbers 
of clusters reflect accurate discrimination was found 
as three and it was also revealed that salespeople with 
higher CSR perception are at the age of 21 and below. It 
is thought that this study guide further studies focus on 
salespersons’ CSR perception. 

Keywords: Corporate Social Responsibility of 
Salespeople, Clustering Analysis, K-Means Method

Giriş
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) iş dünyasında gi-
derek kendinden daha çok söz ettiren bir kavram ha-
lini almaktadır. Diğer bir adı ‘Neden İlişkili Pazarla-
ma’ olan (Orçan, 2003, s.28) KSS, paydaşlar içerisinde 
en çok tüketicileri ve çalışanları etkilemektedir (Bat-
tacharya vd. aktaran Kendrick, 2013, s.142). Dolayı-
sıyla bu iki grubun KSS algıları, aslında firmanın KSS 
faaliyetlerini doğrudan belirleyici ve geliştirici bir 
unsur niteliği taşımaktadır. KSS faaliyetleri daha çok 
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gönüllülük esasına dayanmaktadır (Özdemir, 2009, 
s.58). Bir müşteri kâr amacı güden bir işletmeden 
sadece gönüllü olduğu için alışveriş yapmayacaktır, 
keza (bütçe gibi) bazı zorlayıcı faktörler de tüketici-
nin KSS algılarını etkileyebilecektir. Bununla birlik-
te doğrudan etkilenen ikinci grubun (yani çalışanla-
rın) KSS algılarının, KSS faaliyetlerine ilişkin daha 
tutarlı bir belirleyici olacağı düşünülmektedir. 

Çalışanlar içerisinde işletmenin müşteriye dönük 
yüzü konumunda olan satış elemanlarının görüşle-
rinin (çift yönlü bilgi akışına sahip olduklarından) 
daha objektif bakış açısına sahip olacakları düşü-
nülmektedir. Bu amaçla, Sivas ilinde tüketici elekt-
roniği ve beyaz eşya sektöründeki satışçılara yöne-
lik olarak 22 sorudan oluşan bir anket uygulanmış, 
sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 111 
satışçıdan elde edilen veriler, kümeleme analizi ile 
incelenmiş ve anketteki ifadeler sırasıyla üç, dört 
ve beş küme içeren üç ayrı analizin sonuçları kar-
şılaştırılmıştır. Nitekim KSS, çalışanların iş tatmin-
lerinin ve buna bağlı olarak örgütsel bağlılıklarının 
artmasına neden olmaktadır (Tuzcu, 2014, s.191). 
Böylelikle müşterilerin satış elemanları ile daha 
samimi bir ilişki kuracağı, bunun sonucu olarak ta 
uzun vadede müşteri sadakatinin artacağı düşünül-
mektedir. 

Kavramsal Çerçeve
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)
Carroll (1999) ile Prasad ve Holzinger (2013), Ku-
rumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)’un uzun bir tarih-
çesinin olması ile birlikte, modernleşmeye başladığı 
devrin 1950’ler olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla 
birlikte, kurumsal sosyal sorumluluğun önemi, mo-
dernleşen işletme süreçleri ekseninde artış göster-
miş ve kurumsal sosyal sorumluluk, 1950’lerden bu 
yana popüler bir konu olma özelliğini yansıtmıştır. 
İşletme ile işletildiği toplum arasındaki teması anla-
tan bir kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk 
(Robin ve Reidenbach, 1987, s.44) için, birbirinden 
farklı düzeylerde birçok tanımın yapılması müm-
kündür. Hatta Dahlsrud (2008), 1980’lerden 2003’e 
kadar 37 farklı KSS tanımının literatüre geçtiğini 
bildirmiştir ki, bu durum konunun son 30 yılda ne 
kadar popüler olduğunu ortaya koymaktadır.  

Kurumsal sosyal sorumluluk, kısaca kurumlar 
ve insanlar arasındaki genel olarak kabul görmüş 
ilişkiler, zorunluluklar ve görevler olarak tanımla-
nabilir (Robin ve Reidenbach, 1987, s.45). Kotler 
ve Lee (2005, s.3), KSS’yi “kurumsal kaynakların 
isteğe bağlı iş uygulamaları ve katkıları aracılığıyla 
toplumsal refahı iyileştiren bir bağlılık” olarak ta-
nımlamaktadır. Öte yandan KSS; uygulanabilir ni-
telikteki kanunlara ve sosyal ortaklar arasındaki ko-
lektif anlaşmalara saygı göstermek, bu sorumluluğu 
yerine getirmenin önkoşulu niteliğindedir (Euro-
pean Commision, 2011, s.6). Etik açıdan değerlen-
dirildiğinde KSS; sosyal çevre, çıkar grupları, etik 
etmenler ve yönetimsel bağlamdaki bir takım zo-
runlulukları içeren ve örgütlerin içerisinde tanımlı 
oldukları toplumun amaç ve değerleri bakımından 
arzu edilen eylemleri birbiri ardına gerçekleştirme 
yönünde politikalar oluşturmak ve bu politikala-
rı uygulamak olarak tanımlanabilir (Maignan ve 
Ferrell, 2004, s.4). Ayrıca KSS şirketler için giderek 
bir öncelik halini almaktadır; nitekim 135 ülkeden 
6000 şirket insan hakları, işgücü, çevre ve yozlaşma 
gibi konuların bulunduğu Birleşmiş Milletlerin Kü-
resel İlişkiler Sözleşmesi’ni benimsemiştir (Luo ve 
Du, 2012, s.1).

Dillard ve Layzell (2014, s.4), KSS’yi Şekil 1’de yer 
alan dört boyutuyla ele almaktadır ve firmanın bu 
dört boyuttan her birini detaylı biçimde üstlenmesi 
gerektiğini vurgulamaktadır. Bu boyutlar; şirket de-
ğerleri, yasalar ile toplumsal beklentilere uygunluk, 
mali sorumluluk ve son olarak paydaşların beklen-
tilerinin karşılanmasıdır. 

KSS’ye yapılan yatırımlar hem şirketin kendisi için, 
hem de paydaşlar için değer yaratmaktadır (van de 
Ven, 2008, s.339) ve bu sayede hem pay sahiplerinin 
hem de paydaşların beklentileri karşılanmaktadır. İş-
letmenin içsel paydaşlarından olan çalışanların ise, 
KSS ile yaratılan değerden doğrudan etkilenecekle-
rini düşünmek mantıklı olacaktır. Ayrıca KSS ekse-
ninde gerçekleştirilen aktivitelerin müşteriler tarafın-
dan algılanma derecesi, aslında o firmanın imajı ve 
itibarının bir göstergesi olarak kabul edilebilmektedir 
(Sirgy vd., 2012, s.92; Dillard ve Layzell, 2014, s.2; van 
de Ven, 2008, s.340). Başka bir ifadeyle, KSS faaliyet-
leriyle yaratılan değerden etkilenen çalışanlar, doğal 
olarak müşterileri de etkileyeceklerdir. 
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Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Davranışsal 
Boyutları ve Satışçılık Mesleği ile İlgisi
Fu vd.(2014, s.65) ve Carroll (1991, s.4),  KSS’nin dav-
ranışsal dört boyutunun olduğunu belirtmişlerdir. 
Bunlar; etik, ekonomik, yasal ve gönüllü (hayırsever) 
sorumluluklardır. Etik sorumluluklar, yasalarda yer al-
mayan ve toplumun işletmelerden beklediği doğru ve 
adil davranışları içeren sorumluluklardır. Tüketiciler, 
çalışanlar, hissedarlar gibi sosyal paydaş gruplarının 
hak ve adaletle ilgili algılamaları; ahlaki sorumluluk-
ların içeriğini oluşturmaktadır (Özdemir, 2009, s.59). 
Ekonomik sorumluluklar, tüm işletmelerin ilk düzey-
deki sorumluluğu olarak, tüketicilerin ihtiyaç duyduk-
ları ve istedikleri mal ve hizmetleri üretmesi ve üret-
tiklerini kârlı bir şekilde satmasıdır (Carroll 1991:4). 
Yasal sorumluluklar, işletmelerin kâr elde ederken 
belirli yasal denetimleri göz ardı etmemesini gerek-
tirmektedir (Özdemir, 2009, s.59). Gönüllü sorumlu-
luklar ise, işletmenin toplumda oluşturduğu iyi niyeti 
güçlendiren veya işletmenin içinde bulunduğu sosyal 
çevrede iyi bir yurttaş olarak algılanmasına yardım 
eden faaliyetlerden oluşmaktadır. İşletmelerin kay-
naklarından bir kısmını, eğitsel, sanatsal ve toplumsal 
projelere ayırması bu türden bir sorumluluğa işaret 
etmektedir (Lantos, 2001, s.608; Özdemir, 2009, s.59). 

Bununla birlikte günümüzde geçerli pazarlama sis-
temi olarak düşünülen ‘Pazarlama 3.0’ ya da ‘İnsan 

Odaklı Pazarlama’, KSS uygulamalarının sosyal so-
runlardan etkilendiğini varsaymaktadır (Kotler vd., 
2010, s.127). Sirgy vd.(2012, s.91)’ne göre, pazarlama 
aktiviteleri (ekonomik, sosyal, sağlık ve öznel olmak 
üzere) dört boyutta sosyal refahı pozitif yönde etkile-
mektedir. Buradan hareketle, insanlığın temel sorun-
larının da sosyal sorumluluk boyutlarının içerisinde 
yer alması gerektiği düşünülmektedir. Bu amaçla fir-
malar, hem sosyal sorumluluk projeleri ile kampan-
yalar düzenlemekte, hem de beşeri sermayesini bu 
anlayışa göre yeniden tasarlamaktadır. Temelde ‘iyi 
olanı yapın ve bırakın insanlar sizi konuşsun’ man-
tığına dayanmakta olan (van de Ven, 2008, s.340) ve 
belirli spesifik sorunlara eğilen kurumsal sosyal pa-
zarlama kampanyalarına aşağıdaki gibi örnekler veri-
lebilir (Kotler ve Lee, 2005, ss.115-116):

•	 Sağlık sorunlarına ilişkin kampanyalar: Tütün 
kullanımının önlenmesi, pasif içicilik, göğüs 
kanseri, prostat kanseri, fiziksel aktivite, fetal 
alkol sendromu, erken hamilelik, deri kanseri, 
yeme bozuklukları, diyabet, kalp hastalığı, HIV/
AIDS ve ağız sağlığı.

•	 Yaralanmayı önleyici kampanyalar: Trafik gü-
venliği, silahların güvenli yerlerde saklanması, 
boğulmayı önleme, intiharı engelleme, acil du-
rum hazırlıkları.

Şekil 1. Kurumsal Sorumluluk Sarmalı (Kaynak: Dillard ve Layzell, 2014, s.4)

  Şirket Değerleri 

Kim olmak istiyoruz? 

 

  Uygunluk‐Yasaların ve 

toplumun beklentileri 

 

  Mali Sorumluluk 

Hissedarların için kârlılık 

 

  Paydaş Beklentileri 

 Kim olmamız isteniyor? 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•	 Çevresel sorunlar: Suyun korunması, elektriğin 
korunması, tarım ilaçlarının kullanımı, hava kir-
liliği, vahşi yaşam habitatları ve yavru hayvanla-
rın korunması.

•	 Toplumsal sorunlar: Gönüllülük projeleri, oy kul-
lanma, hayvan hakları, organ bağışı, suçların en-
gellenmesi ve kan bağışı. 

Kapsamının çok geniş olmasından ötürü, KSS iş ya-
şamının vazgeçilmez bir parçası olmuştur (Kendrick 
vd., 2013, s.141). Bunun sebebi bahsedilen kavramın 
hem firma, hem de müşteri kanadında giderek yay-
gın bir tercih nedeni halini almasıdır. Tercihleri gi-
derek daha çok farklı hale gelen ve satın alma kara-
rını verirken istekleri ihtiyaçlarından daha öne çıkan 
tüketicilerin, kendilerini özel hissettikleri firmaları 
tercih ettikleri bilinmektedir. Günümüzdeki müşteri-
leri profilinin artan bilinci ve kendini özel hissetme 
ihtiyacı, aslında neden pazarlama anlayışının yerini 
sosyal pazarlamanın aldığı sorusuna da bir cevap ni-
teliği taşımaktadır. Sosyal pazarlama fikri, temel ola-
rak “örgütlerin hedef pazarın ihtiyaçlarını, isteklerini 
ve ilgilerini tanımlamalarına ve daha sonra mevcut-
taki müşterileri koruyacak ve onların taleplerini iyi-
leştirecek bir yolla müşterilere değer sağlamalarına” 
dayanmaktadır (Laczniak ve Murphy, 2006, s.154). 
Sosyal pazarlama kavramı, işletmenin makro çevresel 
faktörlerinden birisi olan sosyal ve kültürel çevre bağ-
lamında incelenmektedir (Mucuk, 2010, s.27). İnsan 
odaklı bakış açısıyla pazarlamanın sosyal ve kültürel 
çevresi ele alındığında, toplumsal etkiler de dikkate 
alınmak durumundadır. 

Kurumların, iş faaliyetlerinin tüm paydaşlarını etki-
lemesi nedeniyle, kâr elde etmenin yanında toplum-
daki sorunlara karşı duyarlı olması ve sosyal inanç 
sistemini benimsemesi beklenmektedir (Öztürk, 
2014, s.3). Çeşitli çalışmalar, bu sorumluluk uygu-
lamalarının giderek değerlendiğini ve kurumların 
değerlendirilmesi aşamasında kurumların sivil dav-
ranışlarını gösteren bu tür faaliyetlerin hedef kitle 
(tüketiciler, yatırımcılar, çalışanlar, toplum, gazeteci-
ler, vb.) tarafından daha fazla talep edildiğini göster-
mektedir (Öztürk, 2014, s.4). Bu çalışmada çalışanlar 
içerisindeki spesifik bir grup olan satışçıların KSS al-
gıları değerlendirilmiştir. 

Sosyal pazarlama anlayışının beraberinde getirdiği 
kaçınılmaz bir olgu olarak firmanın gerçekleştireceği 
kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri ilk olarak sa-

tışçının eliyle şekillenmektedir, çünkü müşteriler kar-
şılarında daha firmasına ve yaptığı işin doğruluğuna 
daha fazla inanmış satışçılar görmeyi istemektedirler. 
Öte yandan çalışanların KSS algıları ve bunun çalışan 
davranışları üzerine etkisi literatürde az çalışılmış ve 
araştırılması gereken bir konudur (Fu vd., 2014, s.66). 
Nitekim çalışanlar, işletmenin vizyon ve misyonunu 
müşteriye yansıtan kişilerin başında gelmektedir. 
Başka bir ifadeyle, firma bir KSS perspektifi oluştura-
caksa, bunu müşteriye çalışanlar vasıtasıyla iletmesi 
mümkün olabilecektir. En ön saftaki çalışanlar ola-
rak satışçının, hem müşteri ile birincil temas nokta-
sı olma özelliği, hem de birçok noktada temsil yetisi 
yüksek bir paydaş olma özelliğinden ötürü, KSS faali-
yetlerinin doğru biçimde algılanması, satışçının mes-
leki sorumluluk algılarını kurumsal sorumluluklarıy-
la bütünleştirmesini sağlayacaktır. KSS faaliyetleri, 
firmaların gönüllü olarak giriştikleri faaliyetlerdir ve 
satış elemanlarının bunu içselleştirmeleri, doğru bir 
biçimde algılamalarına bağlıdır. Eskiden beri sosyal 
sorumluluk amaçlı atılımlar ‘bir zorunluluğu yerine 
getirme’ olarak bilinmekteyken, günümüzde bu an-
layış ‘kurum amaçlarını sosyal olarak ta destekleme’ 
şeklini almıştır (Kotler ve Lee, 2005, ss.8-9). Nitekim 
bu şekilde ilerleyen şirketlerin daha sürdürülebilir 
ve uzun ömürlü olacağı saptanmıştır (Giovanna v.d., 
2012, s.325).

Literatür Taraması
İşletme çalışanlarının etik algıları, iş tatmini, iş tu-
tumları ve iş performansları üzerine yapılmış birçok 
çalışma olmasına karşın, doğrudan KSS algılarının 
ölçülmesi ile alakalı daha az çalışmanın olduğu gö-
rülmektedir. KSS algılarının literatürde genellikle, 
sadece firma bağlamında ele alındığını söylemekte 
fayda vardır. Bu sebeple, bu çalışmanın nispeten öz-
gün olduğunu belirmekte fayda vardır. Fu vd. (2014) 
orta ve üst düzey beş otelin çalışanlarına yönelik uy-
guladıkları anket yardımıyla çalışanların KSS algı-
ları ve bu algıların davranışlarına etkisi üzerine veri 
toplamışlardır. Yapısal eşitlik modellerinden yarar-
landıkları çalışmanın sonucunda, bir firmanın KSS 
faaliyetlerinin, aynı firmadaki çalışanların perfor-
mansını arttırıcı etkide bulunduğunu tespit etmiş-
lerdir. Giovanna vd.(2012), Bergamo bölgesindeki 
19 KOBİ’den anket yoluyla topladıkları verileri analiz 
etmiş ve sonuç olarak aile şirketlerinin sahiplerinin 
çalışanlara yönelik daha fazla KSS aktivitelerinde bu-
lunduklarını ve bu şirketlerin sürdürülmesine KSS 
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faaliyetlerinin katkıda bulunduğunu rapor etmişler-
dir. Yine Polášek (2010), Çek Cumhuriyeti’ndeki KO-
Bİ’lerde KSS algısını istatistiksel olarak ölçmüş ve her 
bir şirketin KSS faaliyetlerinde bir eşsizlik olduğunu 
vurgulamakla birlikte, uygulanacak birkaç ortak stra-
tejinin varlığından söz etmiştir. Ayrıca Çek Cum-
huriyeti’ndeki firmaların henüz tam manasıyla KSS 
faaliyetlerini yaygınlaştırmadıklarını belirtmiştir. 
Vlachos vd.(2010), küresel Fortune 500 listesinde yer 
alan paketli gıda firmalarındaki alan araştırmasına 
dayanarak, KSS faaliyetlerine satış gücünün tepkile-
rini ve firmaya duyulan örgütsel güvenin aracı rolünü 
değerlendirmişlerdir. Satış gücünün KSS algılarının, 
KSS faaliyetlerinin artışına etki edip etmediğini araş-
tırdıkları çalışmalarının sonucunda, satış gücü KSS 
algısının pozitif aracılık etkisi yarattığını ve sadakat 
niyetleri ile ağızdan ağza iletişimin de bu aracılık et-
kisini arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Uygulama
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, kavramsal çerçevede ele alınan boyut-
ları temel alan bir anket çalışması aracılığıyla satış-
çıların KSS algılarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Da-
hası firmanın ve yöneticilerin mi, yoksa satışçıların 
mı KSS boyutundaki davranışlarda daha az esnek 
oldukları incelenmiştir. Son olarak KSS ile alakalı 
bir ön bilgi sorgulaması yapmayı sağlayacak bir soru 
yardımıyla da satışçıların KSS hakkındaki bilgileri ve 
KSS bağlamında gerçekleştirdikleri davranışların tu-
tarlılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için anket yoluyla toplanan veriler-
den hareketle satışçı özelliklerinin belirlenmesi de ça-
lışmanın bir alt amacı olarak belirtilebilir. Dolayısıyla 
oluşturulacak hipotezlerle, satışçıların KSS hakkın-
daki bilgisi ile tüketici elektroniği ve beyaz eşya fir-
malarındaki KSS anlayışının test edilmesi istenmiştir. 
Bu bağlamda, yapılacak araştırma kapsamında şu iki 
hipotezin test edilmesi amaçlanmıştır:

I)

H0: Satışçıların KSS hakkında bilgisi yoktur.

H1:Satışçıların KSS hakkında bilgisi vardır.

II)

H0:Tüketici elektroniği ve beyaz eşya firmalar KSS 
anlayışını benimsememektedir.

H1:Tüketici elektroniği ve beyaz eşya firmalar KSS 
anlayışını benimsemektedir.

Araştırmanın Yöntemi
Satıcıların KSS algılarının ölçülmesi amacıyla 22 
soruluk bir anket hazırlanmıştır. Anket demografik 
sorulardan ve aralıklı ölçek ifadelerinden (5’li Likert 
tipi) oluşmaktadır. Anket sorularındaki aralıklı ölçek 
ifadeleri Polášek (2010) tarafından yapılan çalışma-
da oluşturulan grup ifadeler arasından seçilerek, Si-
vas’taki tüketici elektroniği ve beyaz eşya firmalarının 
yapısına uyarlanmıştır. Böylelikle anketin sonuçları-
nın tutarlılık göstermesi amaçlanmış, Sivas ilindeki 
satıcı sayısını da dikkate alacak şekilde bahsedilen 
birbirinin tamamlayıcısı niteliğindeki iki sektör bir-
likte ele alınmıştır. Bu sektörlerdeki satışçıların gün 
içerisinde yoğun çalışıyor olmaları sebebiyle, anket 
verilerini manipüle etmemeleri adına, anket ifadele-
rinin sayısı olabildiğince (14 adet) kısa tutulmuştur. 
Araştırmanın bu sektörlerle sınırlı tutulmasının bir 
diğer nedeni, bahsedilen sektörlerin teknoloji yoğun 
ve inovatif sektörler olmasıdır. Nitekim bu sektördeki 
firmalar, üretim süreçlerinde çevreyi koruma, ener-
ji sarfiyatını düşük tutma, geri dönüşümlü ürünler 
üretme v.b. gibi bir takım Ar-Ge çalışmalarını başarılı 
bir şekilde yürüten firmalardır. Ayrıca teknoloji yön-
lü yapılarından ötürü bu iki sektör arasındaki çizgi-
ler giderek kaybolmakta ve Kotler ve Keller’in (2012, 
s.12) ‘endüstriyel çakışma’ olarak ifade ettiği realite, 
bu iki sektör için kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Çalışmada toplam 132 satışçıya ulaşılmıştır ve bu sa-
tıcılardan ankete katılmak isteyen 121 satışçıya anket 
uygulanmıştır Anketlerden 10 tanesi eksik veri içer-
diğinden örneklemden çıkartılmıştır. Kalan 111 adet 
anket SPSS veri editörü kısmına girilerek analize ha-
zır hale getirilmiştir. Anketler SPSS programına gi-
rilmeden önce hepsi elle teker teker numaralandırıl-
mış ve anketlerin geriye dönük kontrollere açık hale 
getirilmesi amaçlanmıştır. Anketteki ifade sayısı 14 
olduğundan, örneklemin yeterli büyüklükte olduğu 
düşünülmektedir. Nitekim Nakip (2013, s.204)’e göre, 
doğru bir güvenirlik katsayısına ulaşabilmek için, ka-
tılımcı sayısının soruların toplamının en az 3-4 katı 
olması istenilen bir durumdur. 

Verilerin Analizi
Veriler kümeleme analizi ile incelenmişlerdir. Küme-
leme analizi yöntemleri içerisinden hiyerarşik küme-
leme analizi kullanarak uygun küme sayısı belirlen-
miştir ve algoritma olarak K-Ortalamalar seçilmiş 
ve kümeler arası uzaklıkların belirlenmesinde Öklid 
yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanı-
lan demografik özellikler ve ikinci bölümde yer alan 
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sorular benzerliklerine göre sınıflandırılmak üzere 
kümeleme analizine tabi tutulmuşlardır. Kategorik ve 
nümerik değişkenlerin K-Ortalamalar yönteminde 
kullanılabilmesi için, verilerin 1-2 aralığına standart-
laştırılması gerekmektedir (Koldere Akın, 2008, s.88).  
Bu işlem gerçekleştirildikten sonra, veriler hakkında 
bilgi sahibi olunması amacıyla tanımlayıcı istatistik-
lerin hesaplanması, devamında ise yapılan anketin 
geçerliliğini test etmek amacıyla Cronbach istatisti-
ğine ulaşılması gerekmektedir. Demografik veriler ve 
ikinci bölümde yer alan sorular hakkındaki istatistik-
ler Tablo 1’de verilmiştir. 

Demografik verilerle oluşturulan frekans tabloların-
da ankete katılanların %43,24’lük kısmının kadın 
ve %56,76’lık kısmının erkek olduğu anlaşılmakta-
dır. Ayrıca kişilerin çoğunluğu genç (%74,78), bekâr 
(%58,56), Aylık+Prim alan kişiler (%63,96) olduğu 
anlaşılmaktadır. Benzer şekilde ankete katılanların 
çoğu az iş tecrübesine sahip ve ortalama üstü günlük 
çalışma saatlerine sahip kişilerdir. Çalışmanın ama-
cıyla doğru orantılı olarak; katılımcıların %45,95’lik 
kısmı KSS hakkında anket yapılmadan da önce bilgi 
sahibi iken, %54,05’lik kısmı daha önce KSS kavramı 
ile karşılaşmadıklarını iddia etmektedirler.

Tablo 1. Frekans Tabloları
CİNSİYET Frekans Yüzde EĞİTİM DURUMU Frekans Yüzde 

Kadın 48 43.24 İlköğretim 6 5.41 

Erkek 63 56.76 Lise 56 50.45 

Toplam 111 100.00 Önlisans 31 27.93 

YAŞ Frekans Yüzde Lisans ve üstü 18 16.22 

<20 18 16.22 Toplam 111 100.00 

21-31 65 58.56 ÇALIŞMA YILI Frekans Yüzde 

31+ 28 25.23 0-3 56 50.45 

Toplam 111 100.00 4-7 29 26.13 

MEDENİ HAL Frekans Yüzde 8+ 26 23.42 

Bekâr 65 58.56 Toplam 111 100.00 

Evli 43 38.74 

GÜNLÜK 

ORTALAMA 

ÇALIŞMA SAATİ Frekans Yüzde 

Dul 3 2.70 0-4 9 8.11 

Toplam 111 100.00 5-9 47 42.34 

GELİR Frekans Yüzde 10+ 55 49.55 

Sadece Aylık 38 34.23 Toplam 111 100.00 

Aylık+Prim 71 63.96 

KSS HAKKINDA 

BİLGİ Frekans Yüzde 

Prim 2 1.80 Evet 51 45.95 

Toplam 111 100.00 Hayır 60 54.05 

   

Toplam 111 100.00 
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Yapılan anket çalışmasının ikinci bölümü olan 5’li 
likert tipi sorularda metrik tanımlayıcı istatistiklerin 
yapılması mümkün olmaktadır. Tablo 2’de de görül-
düğü gibi sorulara verilen yanıtlara göre oluşturulan 
tanımlayıcı istatistiklerde ortalama, standart sapma 
ve ortalamanın hatasına ilişkin istatistikler yer al-

maktadır. Genel itibariyle sorulara ortalama bir cevap 
verildiği ve değişimin az olduğu sonucuna varılabilir. 
Ayrıca KSS hakkında bilgi sahibi olan kişi sayısının 
az olması da bu yöndeki bir araştırmada sorulara ve-
rilecek cevapların ortalamasının 3 civarında olması 
beklentisinin olacağıdır.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Ankette Kullanılan Likert İfadeler*
Likert Tipi 

İfadeler 

 

N Aralık Minimum Maksimum 

Ortalama 

Standart 

Sapma İstatistik Stand. Hata 

s9 111 4 1 5 2.94 .141 1.485 

s10 111 4 1 5 2.45 .125 1.319 

s11 111 4 1 5 2.93 .125 1.319 

s12 111 4 1 5 2.73 .144 1.519 

s13 111 4 1 5 3.04 .134 1.414 

s14 111 4 1 5 3.26 .121 1.277 

s15 111 4 1 5 3.72 .136 1.428 

s16 111 4 1 5 3.41 .124 1.311 

s17 111 4 1 5 4.15 .100 1.055 

s18 111 4 1 5 3.49 .118 1.242 

s19 111 4 1 5 3.61 .126 1.322 

s20 111 4 1 5 3.14 .134 1.407 

s21 111 4 1 5 2.87 .139 1.465 

s22 111 4 1 5 3.29 .146 1.540 

*Ankete kullanılan likert ifadeler şu şekildedir: 

s9-Çalıştığım firmada etik davranışlara ilişkin politikalar vardır, s10-Çalıştığım firma etik kurallara uyulması için beni zorlar, s11-

Firmada etik davranışlara ilişkin politikalar vardır, s12-Satış yaparken öncelikle yüksek kâr elde etmeyi amaçlarım, s13- Firmaya ne 

kadar çok kazandırırsam, firma da bana o kadar çok kazandırır, s14-Firmamız bizi tabi olduğumuz kanunlara uygun davranmaya 

zorlar, s15-Kendi ürünümü satabilmek için başka firmaların ürünlerini kötülemem, s16-Firmamızın ürünlerinin makul 

fiyatlandırıldığını düşünüyorum, s17-Sattığım ürünlerin güvenli biçimde kullanılmasına yönelik bilgiler vermeye özen gösteririm, 

s18-Sattığım ürünlerin ekolojik geri dönüşümlerinin sağlanıyor olması benim için önemlidir, s19-Sattığım ürünlerin insan sağlığına 

zararlı olması benim satış potansiyelimi olumsuz etkiler, s20-Firmamızın sivil toplum kuruluşlarına ve hayır kurumlarına gereken 

desteği sağladığına inanıyorum, s21-Firmamızın gelirinin el verdiği ölçüde öğrencilere burs imkânı tanıdığına inanıyorum, s22-

Firmamızın kültürel aktiviteleri mümkün mertebe desteklediğine inanıyorum. 

 

Anketin ikinci bölümünde yer alan sorulara yönelik 
güvenilirlik analizi sonuçlarına göre; tüm sorulara 
analiz uygulandığında, Cronbach’s alfa değeri 0,777 
ile oldukça güvenli bir anket yapıldığını ortaya koy-
maktadır. Ancak 12.Soru’nun modelden çıkartılması 
ile daha iyi bir sonuç elde edileceğinden, çalışmanın 
etkinliği açısından 12.Soru modelden çıkartılarak alfa 
değeri tekrardan hesaplanmıştır. Güvenilirlik analizi 
sonucunda 12. ifade çıkarılması ile ölçeğin güvenirlik 
katsayısı 0.777’den 0.819’a yükselmiştir. Böylece geri-
ye 13 likert ifade kalmıştır.

Oluşturulan veri setine kümeleme analizi uygulana-
rak en uygun sınıfların belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Kümeleme analizinde küme sayısını belirlemek ama-
cıyla öncelikle Hiyerarşik Kümeleme analizi Ward 
tekniğiyle gerçekleştirilerek oluşan dendogramda uy-
gun küme sayısı belirlenir. Çizilen dendograma göre 
k-ortalamalar kümeleme analizini 2, 3, 5, 7, 9 küme 
ile yapmanın mümkün olduğu görülebilmektedir. 
Küme elemanlarının açıklayıcılığının azalması ya da 
yorumlamanın güçleşmesi sorunları dikkate alınarak 
veri setinin 3 kümeye bölünerek k-ortalamalar küme-
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leme analizinin yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca 
değişkenlerin bir kısmı kategorik, bir kısmı aralıklı 
ölçekle ölçüldüğünden, anket parametreleri incelene-
rek veri setinin 1-2 aralığına (cinsiyet ve KSS hakkın-
da bilgi değişkenleri 1-2 aralığında değer aldığından) 
standartlaştırılması gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3’de üç kümeye ayrılmış veri setindeki değiş-
kenlerin küme merkezlerini göstermektedir. So-
nuçlandırılmış küme ayrımları incelendiğinde, bazı 
küme merkezlerini birbirlerine oldukça yakın olduğu 
görülmektedir. Örneğin Medeni Hal değişkeni için 
küme merkezinin ortak olduğu fark edilmektedir. Bu 
değişkenin tek başına küme ayrımını sağlayamayaca-
ğı açıkça görülmektedir.

Bu noktada şu da belirtilmelidir ki çok değişkenin ol-
duğu kümeleme analizlerinde tek değişkenin merkez 
noktası ele alınarak küme ayrımında etkin olup ola-
mayacağı yorumunu yapmak güçleşmektedir (Han 
v.d., 2012:454). Unutulmamalıdır ki analize katılan 
her bir değişken ek olarak analizin bir boyut fazla-
laşmasına sebep olmaktadır. Örneğin on değişkenli 
bir analiz aynı zamanda on boyutlu bir evreni temsil 
etmektedir.

Analize katılan değişkenlerden hangisinin küme ay-
rımında etkin rol oynadığı, bir başka deyişle, araş-
tırmacı verilen cevaplara göre katılımcının hangi 
kümeye ayrılacağını belirleyebildiği değişkenler 
Mann-Whitney U testi analizi ile görülebilmektedir. 
Küme sayılarına göre oluşturulan ANOVA ve Mann-
Whitney U testi sonuçları Tablo 4 ve 5’te gösterilmek-
tedir.

Üç kümeye göre hazırlanmış kümeleme analizinde 
(Tablo 4); Gelir ve Eğitim Durumu değişkenlerinin 
kümelere ayrılmada anlamsız olduğu anlaşılmakta-
dır. Şöyle ki, katılımcıların eğitim durumları bilinse 
bile, bu katılımcıların eğitim durumları yüzünden 
herhangi bir kümeye atanması mümkün değildir.

Tablo 6’da küme sayısının artışına göre küme merkez-
lerinin birbirleriye olan uzaklıkları verilmiştir. Buna 
göre üç küme ile gerçekleştirilen analizde en uzak iki 
küme iki ve üç hesaplanmıştır. Genel itibariyle üç kü-
meli analizde ortalama küme uzaklıkları 1,131 olarak 
hesaplanmıştır. 

Tablo 3. Küme Sayılarına Göre Nihai Küme Merkezleri

Değişken 

Kümeleme-I 

1 2 3 

Cinsiyet 1,46 1,52 1,83 

Yaş 1,47 1,42 1,92 

Medeni Hal 1,13 1,13 1,54 

Gelir 1,39 1,34 1,27 

Eğitim 1,42 1,38 1,39 

Çalışma Yılı 1,16 1,24 1,94 

Çalışma Saati 1,69 1,63 1,92 

KSS Bilgisi 1,00 2,00 1,33 

Likert İfadelerin Ortalaması 1,58 1,51 1,63 

 

Değişken 
Küme Hata 

F Anlamlılık Ortalama Kareler Ser. Der. Ortalama Kareler Ser. Der. 

Cinsiyet 1,122 2 0,231 108 4,846 0,010 

Yaş 2,139 2 0,065 108 33,013 0,000 

Medeni Hal 1,577 2 0,048 108 32,842 0,000 

Gelir 0,094 2 0,064 108 1,473 0,234 

Eğitim 0,019 2 0,047 108 0,414 0,662 

Çalışma Yılı 5,093 2 0,077 108 66,372 0,000 

Çalışma Saati 0,710 2 0,091 108 7,817 0,001 

KSS Bilgisi 11,117 2 0,049 108 225,122 0,000 

Likert İfadelerin 

Ortalaması 
0,132 2 0,028 108 4,684 0,011 

 

Tablo 4. Üç Kümeye Göre ANOVA Tablosu
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Tablo 7. Küme Sayılarına Göre Küme Eleman 
Sayıları Tablosu

Tablo 7, çalışmada kullanılan küme sayılarını ve bu 
kümelerdeki eleman sayılarının frekans, yüzde de-
ğerlerini vermektedir. Üç kümeye ayrılmış analizde 
katılımcıların çoğunluğu ikinci kümede yer alırken 
(%46,85), yaklaşık her üç katılımcıdan biri birinci 
kümede (%31,53) ve katılımcıların yaklaşık beşte biri 
üçüncü kümede bulunmaktadır (%21,62).

Bulgular ve Değerlendirmeler
Oluşturulan kümelere göre değişkenler incelendiğin-
de üç oluşacak şekilde yapılan analizlerde Tablo 8’e 
ulaşılmıştır.

Tablo 5. Üç Kümeye Göre Mann-Whitney U Testi Anlamlılık Sonuçları Tablosu

Kümeler Cinsiyet Yaş Medeni Hal 

Çalışma 

Yılı 

Çalışma 

Saati KSS Bilgisi 

Likert 
İfadelerin 

Ortalaması 

Küme1-Küme2 0.356 0.050 0.266 0.069 0.168 0.090 0.032 

Küme1-Küme3 0.132 0.001 0.653 1.000 0.000 0.978 0.454 

Küme2-Küme3 0.423 0.041 0.630 0.078 0.001 0.141 0.005 

 

Tablo 6. Üç Kümeye Göre Küme Merkezi Uzaklıkları
Küme 1 2 3 

1 

 

1,013 1,140 

2 1,013 

 

1,242 

3 1,140 1,242 

  

 

Küme Frekans Yüzde 

1 

1 35 31,53 

2 52 46,85 

3 24 21,62 

 

Tablo 8. Üç Kümeden Oluşan Kümeleme Analizinin İçerikleri
Küme 1 Küme 2 Küme 3 

KSS algısı düşük KSS algısı orta düzeyde KSS algısı yüksek 

İleri yaşta Orta Yaş  Genç 

10+ Saat Çalışan 10+ Saat Çalışan 5-9 Saat Çalışan 

 

Analizinden hareketle bulguları şu şekilde değerlen-
dirmek mümkündür:

•	 Hiyerarşik kümeleme analizi sonucunda oluş-
turulan dendogram ile katılımcıların üç grupta 
incelenmesi gerekmektedir.

•	 Satışçıların KSS hakkındaki bilgiler (birinci hi-
potez) araştırma kapsamında oluşturulan küme-
lere göre incelendiğinde, farklılaşmanın oluştuğu 
görülmektedir. Buna göre, birinci hipotezde be-
lirtilen sıfır hipotezi reddedilmektedir.  

•	 Firmalarda KSS’nin uygulanıp uygulanmadığı 
hususunda ise (ikinci hipotez), analiz sonuçlarına 

göre, kümelerde yine farklılaşma görülmektedir.  
Dolayısıyla ikinci hipotezdeki sıfır hipotezi redde-
dilerek, satış personeli tarafından çalıştıkları fir-
malarda KSS algısının olduğu söylenebilmektedir.

•	 10 saatin üzerinde çalışanların KSS algıları orta 
düzeyde ve düşük çıkmıştır. Benzer şekilde bu 
kümelerdeki kişilerin, KSS’yi satılan ürünlerin 
gereksiz bir yan faydası olarak gördükleri şeklin-
de yorumlanabilir. 

•	 Gelir ve Eğitim Durumu değişkenlerinin küme-
lere ayrılmada anlamsız olduğu anlaşılmıştır, 
yani bu değişkenlerin oluşturulan kümelerin 
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herhangi birinde yer almadığı tespit edilmemiş-
tir.  Dolayısıyla bu parametrelerin KSS algısına 
bir etkileri yoktur. İleride yapılacak çalışmalar-
da Gelir ve Eğitim Durumu hakkında alınacak 
bilgiler açısından dikkate değer bir sonuç olduğu 
düşünülmektedir.

•	 Analiz sonucuna göre genç yaştaki çalışanların 
KSS algılarının daha yüksek olduğu hesaplan-
mıştır. Bu kişiler aynı zamanda 5-9 saat çalış-
maktadırlar. Buradan yola çıkarak çalışma saati 
fazla olmayan genç çalışanların KSS algısı yük-
sektir yorumu yapılabilmektedir.

•	 Analiz sonuçlarına göre KSS algısı her kümede 
ayrım yapan bir faktör olarak dikkat çekmekte-
dir. Yaş ile KSS algısının ters orantılı olduğu an-
laşılmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra, kümeler incelendiğinde, en 
uygun küme sayısı üç olarak belirlenmiştir. İkinci 
küme KSS algısı orta düzeyde olan, çalışma saati faz-
la olan bulunmaktadır. Üçüncü kümede, KSS algısı 
yüksek olan, genç ve çalışma saatleri az olan satışçılar 
bulunmaktadır. Birinci küme ise, KSS algısı düşük, 
çalışma saati fazla, yaşça ileri satış elemanları bulun-
maktadır. 

Sonuç
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) iş dünyasında gi-
derek kendinden daha çok söz ettiren bir kavram ha-
lini almaktadır. Bütünsel (holistik) pazarlamanın bo-
yutlarından biri olarak KSS, sadece kurum tarafından 
algılanması gereken bir unsur değil, aynı zamanda 
işletme içerisindeki tüm çalışanlar tarafından doğru 
bir biçimde algılandığında müşteri üzerinde doğru 
bir itibar etkisi yaratacak bir unsurdur. Nitekim yapı-
lan analizler sonucunda da KSS hakkında bilgi sahibi 
olmanın, satışçılar ve satışçıların kurum algısı açısın-
dan ayırıcı bir nitelik olduğu ispatlanmıştır. 

Literatürdeki diğer çalışmalar, KSS’yi genel bir pers-
pektiften ele almış, bunu belirli bir çalışan grubu bo-
yutuna indirmemişlerdir. Bu çalışmada bir işletme 
boyutu niteliğinde olan KSS, işletmenin müşteriyle 
birincil temas noktası konumunda olan satışçının 
profilini saptamaya çalışılmıştır. Bunun için kesin 

yargı ortaya koyabilecek parametreler kullanarak 
mümkün olan en az küme sayısı ile satışçı profilinin 
ortaya konması doğru olacaktır. Çalışmanın odak 
noktasını satışçılara yöneltmek suretiyle çalışmanın, 
KSS algısının diğer çalışan gruplarına da uygulanabi-
lecek bir örnek teşkil etmesi beklenmektedir. Bahse-
dilen nokta, aynı zamanda bu çalışmanın yapılmasın-
da bir kısıt olarak karşılaşılmış bir olgudur. Nitekim 
satışçılardan hareketle diğer çalışan grupları tarafın-
dan benimsendikçe, bir tepe yönetimi yönelimi olan 
KSS’nin işletme tabanına kadar yansıyacak olması 
beklenmektedir. Bu anlamda bu çalışma, ileri düzey 
araştırmalar için bir basamak teşkil etmektedir. 

Çok boyutlu bir çalışmada KSS’nin satışçılar açısın-
dan ayırıcılığını kaybettiği görülmekteyken, firma 
açısından ayırıcılığını kaybetmediği görülmektedir. 
Analiz sonuçları incelendiğinde, çalışma süresi fazla 
olan çalışanların KSS algılarının düşük olduğu anla-
şılmıştır. Böylelikle çalışma süresi ile KSS algısının 
ters orantılı olduğu ve buna bağlı olarak ilişkisel pa-
zarlamanın gerekleri yerine getirilemeyecektir. Sa-
tışçı-müşteri ilişkisindeki bu negatif etki, firmaların 
rekabet avantajını yitirmelerine sebep olacaktır. 

“Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlen-
dirme Raporu”na  (Göcenoğlu ve Onan, 2008) göre 
KSS uygulamalarının ülkemizde 2005 yılından sonra 
hızlı bir yayılım gösterdiği bilinmektedir. Nitekim de-
mografik verilerin de ciddi oranda ayırıcı olmaması, 
KSS’nin yaygın olmadığı dönemlerde iş hayatına gir-
miş olan personelin şu an halen çalışıyor olması ile 
yakından ilgilidir. 
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Özet
Son yıllarda dikkat çekici şekilde artan sayıda yayımla-
nan kamu spotları, devlet kurum ve kuruluşları yanın-
da vakıf ve dernek gibi kuruluşların belirli konularda 
ülke vatandaşlarını bilgilendirmeyi veya harekete ge-
çirmeyi amaçlayan kısa videolar olarak kamu ve özel 
kanallarda yer almaya başlamıştır. Kamu spotları, 
üstlendiği misyonla sosyal pazarlamanın önemli bir 
ayağı haline gelmiş ve yarattığı etki göz önünde tutula-
rak yasal düzenlemelerle şekillendirilmeye başlanmış-
tır. Kamu spotları geniş bir konu yelpazesinde mesaj 
iletebilme özelliğine sahip olup tüm yayın akışlarında 
yayınlanma kapasitesine sahiptir. Etki gücünü artıran 
bu özelliğiyle kamu spotlarının konuları, vermek iste-
diği mesajlar, işlenen tema ve kullanılan argümanla-
rın  incelenmesi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu amaçla 
çalışmada TRT(Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu) 
ve RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu) web site-
lerinde mevcut olan 252 adet kamu spotu inceleye tabi 
tutulmuş ve keşifsel bir analiz gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Spotu, Sosyal Pazarlama

Abstract
Public Service Announcements are being broadcasted 
with an increasing number and frequency on public 
and private TV channels by public institutions, foun-
dations and associations and act as means of informing 
the citizens about determined issues and/or activating 

them. Public Service Announcementshave become an 
important pillar for social marketing by undertaking 
such a mission and have been structured by legislative 
regulations when considering their effects. Public Ser-
vice Announcements are able to deliver messages with 
a wide spectrum of subjects and they are available for 
all broadcast streams. It is necessary to identify the 
themes, arguments and messages used in public spots. 
Thus the need for examination of the content of these 
videos has arisen as an academic study. With this aim, 
252 Public Service Announcements existing on the web 
pages of TRT (Turkish Radio and TelevisionCorpora-
tion) and RTUK (The Radio and Television Supreme 
Council) were examined in the study.

Keywords: Public Service Announcement, Social 
Marketing

Giriş 
Toplumsal sorunların çözümlenmesinde vatandaş-
ların yararı açısından bilgilendirilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Gerek devlet kurum ve kuruluşları, ge-
rekse işletmeler ve kar amacı gütmeyen kurumlar bu 
çerçevede faaliyetler gerçekleştirmekte, çoğu zaman 
kamu yararı sağlayabilecek bilgi ve yenilikleribelir-
li gruplara/halka veya ilgili kurumlara duyurmaya 
yönelik pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. 
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Sosyal Pazarlama Çerçevesinde Kamu Spotlarının İncelenmesi: Keşifsel Bir Analiz

Sosyal pazarlama olarak adlandırılan bu pazarlama 
faaliyetleri geleneksel pazarlama uygulamalarına 
göre farklılıklar göstermektedir (Bayraktaroğlu ve İl-
ter,2007, s. 117; Kurtoğlu,2007, s. 125).

Kamu spotları özellikle son yıllarda çok daha fazla kul-
lanılmaya başlanan bir sosyal pazarlama aracı olarak 
görülmektedir. Topluma bireysel ya da kollektif çeşitli 
sorumluluklar yükleyen bir anlatıya sahip olan kamu 
spotları, 2000’li yıllardan itibaren gerek devlet gerekse 
özel yayıncılığı, kamu hizmeti verme yönünde etkile-
yen görsel-işitsel bir form olarak ortaya çıkmaya başla-
mışlardır (Bilis, 2014, s. 348).

Bu çalışma, sosyal pazarlamanın önemli bir argüma-
nı haline gelen, hukuki açıdan da desteklendiğiiçin 
geniş kitlelere kolayca ulaşabilen kamu spotlarının 
incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Kamu spotlarının 
özellikleri, işledikleri konuları, kullanılan argümanları 
ve içeriği ortaya koymaya yönelik betimsel bir çalışma 
yapılması amaçlanmaktadır. Yapılacak bu çalışma bu 
alandaki temel çalışmalara katkı sağlayacak olup kamu 
spotlarına yönelik daha sonra yapılacak çalışmalara 
kaynak teşkil edecektir. 

Literatür Analizi (Kavramsal / Kuramsal 
Çerçeve) 
Sosyal pazarlama olarak adlandırılan pazarlama fa-
aliyetleri geleneksel pazarlama uygulamalarına göre 
farklılıklar göstermektedir. Sosyal pazarlama, genel 
olarak hedef gruplardaki sosyal fikir ve uygulamaların 
kabul edilebilirliğini artırmak amacıyla ürün plan-
lama, fiyatlandırma, iletişim, dağıtım ve pazarlama 
araştırmalarını içeren programların düzenlenmesi, 
uygulanması ve kontrolü olarak tanımlanabilir (Kot-
ler ve Zaltman, 1971, s. 5). 

Sosyal pazarlama kampanyaları toplumların dü-
şünce, değer, faaliyet ve davranışlarını değiştirmeyi 
amaçlayabilir. Sosyal pazarlama kampanyalarının 
davranış değişikliği yaratabilmesi ve başarılı olabil-
mesi için olumlu yanıt vermeye hazır olan bir hedef 
kitlenin seçilmesi, başarılabilir tek bir davranış deği-
şikliğinin planlanması, yararlarının topluma anlatıl-
ması ve eğitim ve eğlence yaklaşımları ile programın 
desteklenmesi gerekmektedir (Kotler ve Keller, 2012, 
s. 660-661).

Sosyal Pazarlama ile ilgili olarak kitlesel iletişim 
araçlarının önemine dikkat çeken Wiebe (1951-52) 

radyonun ve 1940’lı yıllardan itibaren yeni yaygın-
laşmaya başlayan TV’nin sadece ürün satmaya değil 
vatandaş sorumluluğunun ve sosyal katılımının da 
teşvik edilmesinde yararlı olabileceğini belirtmiştir. 
Kotler ve Levy  (1969) pazarlamanın kavram olarak 
dar kalıbından çıkarak çeşitli kurum, kuruluş ve sos-
yal alanda faaliyet gösteren örgütlerin de kullanımıy-
la genişlediğine dikkat çekmiştir. Akademik pazarla-
ma literatürü içinde ise sosyal pazarlama son 30 yılda 
giderek kendi kimliğini oluşturup yerini sağlamlaş-
tırmıştır (Andreasen, 2002, s. 3).

Sosyal pazarlama uygulamalarının başarılı örnekle-
ri 1950’li yıllarda Hindistan’da aile planlaması kam-
panyası ile görülmeye başlamıştır. Örnekler, 1970’li 
yıllarda İsveç’te sigara ve alkol karşıtı kampanyalar-
la devam ederken, Avustralya’da emniyet kemerinin 
bağlanması ve Kanada’da uyuşturucuya hayır, sigara-
ya son ve sağlıklı yaşam için spor yap kampanyaları 
ile devam etmiştir. (Kotler ve Keller, 2012, s. 660). 

Sosyal pazarlama faaliyetleri içinde önemli yer tutan 
ve kimi zaman (PSA-Public Service Advertising) bir 
tür reklam olarak adlandırlan kamu spotları, kamu 
hizmeti yayıncılığı çerçevesinde incelenmekte ve yo-
ğunlu olarak radyo ve televizyon kanalları aracılığı ile 
gerçekleşmektedir.Haber verme, eğitme ve eğlendir-
me gibi toplumsal ihtiyaçların kamu kuruluşu olarak 
örgütlenmiş yayın kurumları tarafından, herkesçe 
ulaşılabilen yayınlar vasıtasıyla karşılanmasıolarak 
ifade edilen(Aktaran Bilis, 2014, s. 348)kamu hizmeti 
yayıncılığı halkın eğitim, kültür, sanat ve bilgilendir-
me gereksinimini karşılamak, gibi önemli görevleri 
üstlenmektedir (Akgüner, 1998, s. 288).

Kamu hizmeti yayıncılığı kavramının başlangıç nok-
tası İngiliz yayın kurumu BBC’nin kuruluş yıllarına 
dayanmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede ticari yayın-
cılık benimsendiği halde bilgilendirme, eğitme ve 
eğlendirme gibi özellikleri temel alan kamu hizmeti 
yayıncılığında daha çok İngiliz BBC kuruluşu model 
olmuştur. BBC, kuruluş yıllarından bu yana hükümet, 
siyasi parti ya da diğer güç odakları ve çıkar grupları 
için değil, halka hizmet için çalışmakta ve yayınlarını 
bu kapsamda organize etmektedir. 

ABD’de kamu spotlarıyla ve toplumsal konularda ile-
tişimle ilgili en önemli kuruluş Ad Council olarak 
adlandırılan Reklam Konseyi adlı kuruluştur ve ilk 
defa İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşa destek olma 
amacıyla savaş tahvilleri satılarak para toplanması için 
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hazırlanan kampanya ile faaliyetlerine başlamıştır. 
Hâlihazırda sağlık, aile, güvenli araç kullanımı, sigara 
ve içki tüketimi gibi konularda çalışılmaktadır (www.
adcouncil.org, erişim tarihi, 18.02.2015). ABD’ye para-
lel olarak İngiltere’de de İkinci Dünya Savaşı sırasında 
başlayan ve hükümetin İletişim Ofisi tarafından hazır-
lanan kamu spotları önce sinemalarda gösterilmiştir. 
10, 20, 30,40 veya 60 saniyelik olarak hazırlanan film-
ler ve radyo spotları sağlık, aile, güvenli araç kullanımı, 
sigara ve içki tüketimi, gaziler, emekli askerler ile çevre 
konularına odaklanmaktadır (www.communication.
cabinetoffice.gov.uk, erişim tarihi, 18.02.2015 ).

Türkiye’de de kamu hizmeti yayıncılığı, Türkiye Rad-
yo ve Televizyon Kurumunun (TRT)  bünyesinde 
BBC model alınarak yapılandırılmasınarağmen tam 
olarak BBC’nin anlayışını benimseyememiştir (Kırık, 
2012, s. 60-70). Türkiye’de de sayısı hızla artan kamu 
spotları ve bu spotların belirli bir standartta olmaması 
kamu spotu yayınlarına yönelik düzenlemelerdeki ek-
siklikleri de ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmet-
leri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin beşin-
ci fıkrası ile 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanan Radyo 
ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 8/8/2012 tarih 
ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlü-
ğe giren Kamu Spotları Yönergesine göre kamu spotu; 
Kamu kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıf gibi si-
vil toplum kuruluşlarınca hazırlanan veya hazırlatılan 
ve Üst Kurul tarafından yayınlanmasında kamu yararı 
olduğuna karar verilen bilgilendirici ve eğitici nitelik-
teki film ve sesler ile alt bantlar olarak tanımlanmıştır 
(www.rtuk.gov.tr, erişim tarihi: 18.02.2015). Zorunlu 
yayınlar da kamu spotu niteliğinde olup kanuni olarak 
küçük nüanslarla kamu spotlarından ayrılmakta fakat 
fonksiyon olarak aynı işlevi görmektedirler. Zorunlu 
yayınlar kategorisinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve 4207 
sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve 
Kontrolü Hakkındaki Kanuna yönelik yayınlar bulun-
maktadır. Kamu spotları, Üst Kurul tarafından tavsiye 
edilen ve ücretsiz yayınlanan kamu hizmeti duyurula-
rını içerirken; zorunlu yayınlar, kanunlar çerçevesin-
de yayınlanması mecburi olan ve kamu kurumlarınca 
hazırlanıp Üst Kurulca uygun görüşle yayın kuruluş-
larına gönderilen yayınları ifade etmektedir (Resmi 
Gazete, sayı:28961).

Kamu spotları, sosyal pazarlamanın önemli bir par-
çası olup toplumsal sorunları çözmek için gönüllü 
bireysel eylemleri teşvik eden bir özelliğe sahiptir 
(Roznowski ve Eckert, 2006, s. 19). Dolayısıyla kamu 
spotları, ancak toplumu ilgilendiren ve yayınlanma-
sında kamu yararı bulunan olay ve gelişmelere iliş-
kin konularda hazırlanmaktadır. Bu özelliği ile kamu 
spotları hazırlanırken, hedef kitlenin niteliklerine uy-
gun mesajlar vererek kamu spotunun etkinliği arttırı-
labilir. Bir araştırma, çocukların sağlıksız beslenmesi 
sonucunda çıkan obezite sorunu önlemek için meyve 
tüketimini teşvik eden kamu spotlarında çocukların 
sevdiği çizgi film karakterlerinin kullanılması ve ço-
cuk dostu meyve mesajının verilmesinin, kamu spot-
larının çocuklar üzerindeki etkinliğini arttırdığını 
ortaya koymuştur (Hota vd., 2010, s. 460).

Sosyal pazarlama çalışmaları sigara ve uyuşturucu 
karşıtı kampanyalar, sağlıklı yaşam ve spor yapmaya 
teşvik eden söylemlerle oldukça başarılı ve pozitif far-
kındalık yaratmaya yönelik adımlar atmıştır (Kotler, 
2011, s. 135). Uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yay-
gınlaşması, AIDS hastalığının yayılması, sigara kulla-
nımındaki artış, çevre kirliliği gibi yapı olarak dağı-
nık toplumsal konu ve problemlere çözüm bulmanın 
tek bir yolu bulunmamaktadır. Bundan dolayı bazı 
fikirlerin topluma benimsetilmesi, düşünce ve davra-
nış kalıplarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi, 
geniş yankılar uyandıracak sosyal kampanyaları ge-
rektirmektedir. Bu da sosyal pazarlamanın önemini 
ve gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır (Çabuk ve Nakı-
boğlu, 2003, s. 42).

Kamu spotlarında da çeşitli reklam çekiciliklerinden 
yararlanılmakta özellikle de duygusallık (korku veya 
mizah vb.) ve mantığa dayalı çekiciliklerin ön plana 
çıktığı görülmektedir. Kamu spotları hazırlanırken 
korku temelli veya mizah temelli mesaj stratejilerinin 
seçimi kampanyanın amacına bağlı olarak yapılan-
dırılmalıdır. Kampanyanın amacı olumlu tutum ar-
tırmaksa, mizah temelli mesajlar korku temelli me-
sajlardan daha uygun olacaktır. Aynı zamanda esprili 
korku mesajları istenilen davranış değişikliğini teşvik 
edebilir ancak konunun ciddiyetini azaltabilir. Kam-
panya, konunun ciddiyetini vurgulayıp acil önlem 
alınmasını tavsiye ediyorsa mizahi mesajlar uygun 
olmayabilir (Yoon, 2015, s. 52). Tüketiciler günlük 
yaşamlarında kendilerini suçlu veya kötü hissetme 
duygularını çok sık deneyimlemektedirler. Örneğin 
çok fazla yemek yediklerinde, sağlıksız yiyecekler 
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tükettiklerinde veya çok fazla alkol kullandıklarında 
kendilerini suçlu veya kötü hissederler. Bu iki duygu 
zararlı tüketimle ilintili olduğu için kamu spotlarının 
ikna gücünün arttırılması amacı ile kullanılmakta-
dır. Toplumda davranış değişikliğini teşvik eden ve 
önemli hassas konuları içeren kamu spotlarında, suç-
lu hissettirme ve kötü hissettirme kullanılmaktadır 
(Han vd., 2014, s. 1047-1064).

Toplumsal sorunlara dikkat çekilmesini amaçlayan 
sosyal pazarlama çerçevesinde ünlü kullanımının da 
olumlu sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Nitekim, 
kar amaçlı olmayan sektörlerde pazarlama iletişimi 
tekniği olarak ünlülerin kullanılması gittikçe artmak-
tadır. Ünlü kişilerin görev aldıkları sosyal amaçlara 
yönelik faaliyetlere toplum desteğinin sağlanması için 
sosyal projeye uygun bir ünlünün seçilmesi gerekir. 
Ayrıca, ünlü kişilerin toplum tarafından beğenilmesi 
ve güvenilmesi projeye olan desteği arttıracaktır (de 
Los Salmones vd., 2013, s. 113). Ünlü kullanım strate-
jisi pazarlama iletişiminin önemli bileşenleri arasın-
dadır, bu nedenle ünlü seçiminin şans eseri veya te-
sadüfi değil yapılandırılmış karar süreci ile seçilmesi 
gerekir (Erdoğan ve Drollinger, 2008, s. 580). Kamu 
spotlarında, özellikle de sağlıkla ilişkili konularda ün-
lülerin kullanımı, konuya daha fazla dikkat çekmek 
ve farkındalık yaratmak ve görünürlüğünü arttır-
mak açısından önem taşımaktadır (Casais ve Proen-
ca, 2012, s. 217). Guion vd. (2007,s.20-21), Amerika 
Birleşik Devletleri’nde büyük zarara yol açan Katrina 
kasırgasında sosyal pazarlama uygulamalarının son 
derece yararlı olduğunu belirtmişlerdir.

Goldberg ve Gunasti (2007,s.163)şirketlerin pazarla-
ma faaliyetleri sonucu ortaya çıktığına inanılan sağlık 
sorunları (özellikle gençlerdeki obezite sorunu) ile 
sosyal pazarlama aracılığıyla mücadele edilmesinin 
halkın bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğunu 
vurgulamaktadır. 

Türkiye’de 1980-1990 yılları arasında yayınlanan 
kamu spotlarında sağlık, eğitim, ev idaresi, tasarruf, 
toplum kuralları ile ilgili bilgiler verilmekte ve dev-
letin hedeflediği sorumluluk sahibi vatandaş modeli 
vurgulanmaktadır. 1980’li yıllarda 1 Dakika Kuşak-
ları ile başlayan kamu spotlarında KDV’nin, “Bir 
alışveriş, bir fiş” sözü ile esprili bir dille alışveriş son-
rasında fiş alınmasının devletin vergi gelirlerini arttı-
rarak devletin vereceği hizmet kalitesinin arttırılacağı 
vurgulanmakta ve her alışverişten sonra fiş alınma-
sı tavsiye edilmektedir.  Daha sonra “Dikkat” isimli 

kamu spotları ile yere çöp atanları ve trafik kuralları-
na uymayanları eleştiren bir dizi kamu spotu ile top-
lumsal yaşam kurallarının benimsetilmesi için “Bay 
Yanlış, Doğru Ahmet” skeçleri kullanılarak kurallara 
uyan kişi modelinin sunulduğu kamu spotları yayın-
lanmaya başlamıştır (Bilis, 2014, s. 349-352). 1990’lı 
yılların başında mercimek tüketiminin arttırılması 
için düzenlenen kamu spotları, uzunca bir süre gün-
demde yer almakla birlikte trafik kurallarına uyma-
nın gerekliliğini vurgulayan “Trafik Canavarı” temalı 
kamu spotları da TRT ile birlikte özel kanallarda yer 
almıştır. 2000’li yıllardan bu yana da kamu kurum ve 
kuruluşlarının yanı sıra dernek ve vakıf gibi sivil top-
lum kuruluşlarınca yayınlanan kamu spotlarına da 
yönetmelikler çerçevesinde izin verilmektedir.

Türkiye’de kamu spotları üzerine yapılan bir araş-
tırmaya göre, Ocak-Ağustos 2013 tarihleri arasında 
televizyonda 79 kamu kuruluşu ve derneğin yayın-
lanan 84 bin 145 kamu spotu incelenmiştir. Kamu 
spotları uzmanlar tarafından “korkutarak toplumu 
hizaya getirme” olarak nitelendirilir ve eleştirilirken, 
araştırmaya katılanların %53’ü tarafından yaratıcı 
olarak değerlendirilmiş, %63’ü tarafından ise kamu 
spotlarının içeriği etkili bulunmuş ve toplumu yön-
lendirdiği ifade edilmiştir. En beğenilen kamu spotu 
araştırmasına göre, % 38’le sigara bırakma spotu bi-
rinci olurken, ikinci spot, % 10 ile Sağlık Bakanlığının 
randevulu hasta spotu olmuş. Obeziteyi engelleme 
%9 ile üçüncü sırada yer almıştır. Okullarda süt dağı-
tımı spotu %3 ile sekizinci sırada yer almıştır (www.
xsights.co.uk ; erişim tarihi: 13.01.2015).

Sağlık Bakanlığı’nın “Sigara Pişmanlıktır” temalı 
kampanyası bir araştırmada (Becerikli, 2012, s.  176) 
incelenmiş ve yalnızca yaşlıları kullanması, korku te-
masının yoğun biçimde işlenmesi, sigara ve kanser 
özdeşliğinin diğer faktörleri dışarıda bırakarak kulla-
nılması, mesajların doğrudan verilmesi unsurları açı-
sından başarısız bulunmuştur. Kampanyanın başarılı 
bulunmasına neden olan unsurlar ise; gerçek hayat 
hikâyelerinin kullanılması, kampanyanın sloganı, oy-
nayan kişinin ses tonu, solunum yetersizliğiyle ilgili 
görseller, hastane ortamının resmedilmesi olmuştur 
ancak başarı ölçütü “sigarayı bırakmak ya da bırakma-
yı düşündürtmek” ise bu anlamda yine başarısız ol-
duğu vurgulanmıştır. Katılımcılar özellikle çocukların 
kötü etkilendiğini ve kendilerinin de itici bulduklarını 
söyleyerek izlemediklerini belirtmişlerdir. Bu bağlam-
da sigara içme ile ilgili kamu spotlarında moral panik 
(ahlaki panik) yaratıldığı ve sigara tüketiminin bu 
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yolla düşürülmeye çalışıldığı belirtilmiştir (Şeker ve 
Tiryaki, 2013, s. 238).Sosyal pazarlama kampanyaları 
çerçevesinde topluma faydalı vakıf, kurum ve kuru-
luşlara yardım ve bağış talepleri de görülmektedir. Bu 
konuda örneğin dini değerlerin kullanılarak bağışla-
rın yapılmasını hedefleyen sosyal pazarlama kampan-
yalarında hedef kitlenin doğru olarak seçilmesi ve bu 
tür kampanyaların dini önemi yüksek olan günlerde 
yapılması kampanyanın amacına ulaşmasını sağlaya-
caktır (Erdoğan vd., 2014, s. 163).

Sosyal pazarlama dahilinde kullanılan kamu spotla-
rının bir kısmının yeni nesil (gençler) üzerinde fazla 
etkili olamaması (Ellazar et. al. 2009, s. 4) özellikle 
son yıllarda sosyal pazarlama çalışmalarında kamu 
spotlarının etkisinin arttırılabilmesi açısından birden 
fazla mecranın eşgüdümlü kullanılması, stratejilerin 
dikkatli oluşturulması gerekliliğiniortaya çıkarmıştır.
ABD’de 2002 yılında başlayan ve VERB adını taşıyan 
kampanya özellikle beden eğitimi konusunda halkı, 
özellikle de gençleri bilgilendirmeye ve harekete ge-
çirmeye yönelik olan ve sosyal pazarlamanın kulla-
nıldığı başarılı bir uygulama olmuştur (Wong, 2004, 
s. 6). VERB projesinin temel hedef kitlesi 9-13 yaş 
arası çocuk ve ergenlerdi. TV, radyo, posterler, ba-
sında reklamlar, web sitesi ve mobil telefonlarda me-
sajlaşma gibi çok sayıda araç kullanılmıştır. 2005’de 
yoğunlaşan kampanyaya üç ayda 20.000 kısa mesaj 
gönderildi ve web sitesi 34 milyon ziyaretçi almıştır. 

Sosyal Pazarlama çerçevesinde uygulanan başarılı 
kampanyalar arasında, ABD’de 2004 seçimleri sıra-
sında hedef kitlesi 18-24 yaş arası gençleri toplum-
sal ve siyasi konularla ilgilenmeye ve oy kullanmaya 
teşvik etmeye yönelik kampanya; 14-16 yaş arasında 
gençleri hedefleyen ve uyuşturucu ve diğer zararlı 
ilaçların (hap) kullanımını önlemeye çalışan “Above 
the Influence” ve sağlıkla ilgili hem yetişkinleri hem 
de çocukları hedefleyen obezite ve uzun dönemli kro-
nik hastalıkları önlemeye yönelik “The Small Step” 
adlı kampanyalarsayılabilir. Bu kampanyalarda baş-
rolde yer alan ve TVlerle birlikte radyolarda yayım-
lanan kamu spotları yanında basılı reklam, internet, 
dış mekan reklamcılığı beraber kullanılarak önemli 
başarılar sağlanmıştır. Ayrıca, internetle ilgili bölüm-
lerde  çevrimiçi ve dijital medya şirketleri katılımıyla 
kampanyaların ulaştığı kesim arttırılabilmiştir (www.
kaiserfamilyfoundation.files.wordpress.com, erişim 
tarihi: 26.02.2015).

Metodoloji
Araştırma Amacı ve Kapsamı
Araştırma Türkiye’de yayımlanma sıklığı giderek ar-
tan kamu spotlarını içerik analizi yöntemiyle ince-
lemeyi amaçlamaktadır. Araştırma dahilinde incele-
nen kamu spotları yayınlandıkları yıl, sunum süresi, 
işledikleri konu, konunun işlenmesinde kullanılan 
araçlar, spotun konusu, türü ve yayınlanma amacı 
kapsamında değerlendirilmiştir. Standartları yeni 
oluşmaya başlayan ve geniş bir konu penceresine sa-
hip kamu spotlarının sosyal pazarlama çerçevesinde 
betimlenmesi amaçlanmıştır.

Araştırma Yöntemi ve Evreni
Araştırma Türkiye’de ulusal kanallarda ve yerel (böl-
gesel) kanallarda yayımlanan kamu spotlarının içerik 
analizi yöntemiyle incelenmesi yoluyla gerçekleşti-
rilmiştir. Araştırma kapsamında 2012-2014 yılları 
arasında TV kanallarında yayınlanan kamu spotları 
incelemeye alınmıştır. Bu çerçevede Radyo ve Tele-
vizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Türk Radyo Televizyo-
nu (TRT) web sitelerinde yer alan toplam 276 kamu 
spotuna ulaşılmıştır. Bu kamu spotlarından 23 tane-
si tekrar niteliğinde olduğu için, bir kamu spotu ise 
herhangi bir video formatında açılamadığı için de-
ğerlendirmeye dahil edilmemiş, sonuçta toplam 252 
kamu spotu analiz edilmiştir. Kamu spotları RTÜK 
tarafından zorunlu yayınlar ve kamu spotu başlıkla-
rı altında incelenmektedir. Bu kapsamda her ikisi de 
aynı amaca hitap etmesine rağmen değerlendirmeye 
alınan 252 videonun 84 tanesi zorunlu yayın, 168 ta-
nesi ise kamu spotu niteliğindedir. Araştırma keşifsel 
nitelikte bir araştırmadır. 

Araştırma Kısıtları
Türkiye’de ulusal kanallarda ve yerel (bölgesel) ka-
nallarda yayımlanan kamu spotlarının içerik analizi 
yöntemiyle incelenmesi yoluyla araştırma gerçek-
leştirilmiştir. Daha önceki yıllarda da devlet, kamu 
kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf gibi kuruluşlar 
tarafından da kamu spotu niteliğinde benzer videolar 
hazırlanmış olsa da bunlar son yıllardaki gibi yoğun-
lukta değildir ve bunlara TRT veya RTÜK gibi siteler-
den ulaşılamadığı için araştırma dışında bırakılmış-
tır. Ayrıca radyolarda yayımlanan kamu spotları da 
araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur.
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Tablo 2. Kurumlara Göre En Çok Kamu Spotu Yayınlayan 
Kurumlar

Tablo 2’de ise Kamu spotu olarak en çok yayım yapan 
kurum ya da kuruluşların kamu spotu yayın frekans-
ları görülmektedir. Buna göre en fazla kamu spotu 
yayınlayan kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur onu 
Emniyet Genel Müdürlüğü izlemektedir.

Kamu spotları süre açısından incelendiğinde en kısa 
kamu spotunun 9 sn, en uzun kamu spotunun ise 327 
saniye sürdüğü, ortalama kamu spotu uzunluğunun 

ise 46 sn olduğu görülmektedir. RTÜK’ün, 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmet-
leri Hakkında Kanunu’na ek olarak kamu spotlarıy-
la ilgili düzenleme yapan Üst Kurul, 8/8/2012 tarih 
ve 2012/45 sayılı toplantısında kabul ettiği yönerge 
ile kamu spotlarının 45 saniyeyi hiçbir şekilde ge-
çemeyeceği kararını kabul etmiştir. Yönergeye bağlı 
olarak değerlendirildiğinde kamu spotlarının sadece 
%68,3’ününyönergeye uygun şekilde45 sn ve altında 
bir gösterim süresine sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 3’de Kamu spotunu yayımlatan kuruluşlarile 
yayın süreleri açısından incelendiğinde Kamu Spotu 
Yönerge’sine daha çok devlet kurum ve kuruluşları-
nın uymadığı görülmesi ilginç bir bulgudur. Ameri-
can College of EmergencyPhysicianskurumu (http://
www.acep.org, erişim tarihi:28.01.15)  kamu spotları 
için konuya bağlı olarak daha uzun olabileceğini be-
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Bulgular ve Tartışma
Son üç yılda kamu kanalları ve özel televizyon kanal-
larında yayımlanan kamu spotu videoları incelendi-
ğinde spotların faklı özellikleri gösterdiği görülebilir. 
Bunlar Tablo 1’de özetlenmiştir.

Tablo 1’de de görüldüğüüzereson yıllarda yayınlanan 
kamu spotlarında önemli oranda artış görülmekte-

dir. Kamu spotlarının önemli bir kısmı devlet kurum 
ve kuruluşları tarafından yayınlatılmıştır. İncele-
nen 252 kamu spotunun, %55,2’si devlet kurumları, 
%27,4’üdevlet kuruluşları kalan %17,5 lik kısım ise 
çeşitli vakıf ve derneklerce hazırlatılmıştır. Kamu 
spotlarının önemli bir kısmının devlet kurum ve ku-
ruluşları kaynaklı bilgileri paylaşmak amaçlı kullanıl-
dığını söylemek mümkündür.

Tablo 1. Kamu Spotları İstatistikleri

 Frekans 

Sosyal Güvenlik Kurumu 25 

Emniyet Genel müdürlüğü 23 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 17 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 13 

Sağlık Bakanlığı 13 
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lirtmekle beraber, kamu spotlarının dikkati toplaya-
bileceği ortalama süreyi 30 saniye olarak önermek-
tedir. Türkiye’de ise bu kategoriye uyan kamu spotu 
oranı %18 civarındadır. 

Tablo 4’de kamu spotlarında kullanılan dış ses veya 
spotta kullanılan figürlerin konuşturulması da in-

celenmiş ve kamu spotlarında dış ses olarakbüyük 
oranda erkek sesinin kullanıldığı dikkat çekmiştir. 
Türkiye’de son üç yılda yayınlanan kamu spotlarında 
%69 oranında erkek sesi kullanılmıştır. Spotlarda ka-
dın sesi ya da rol alan karakterlerin konuşma oranı ise 
%11,1 oranında olup eşit dağılmıştır.  

Tablo 3. Kamu Spotunu Yayımlayan Kuruluşa Göre Yayım Süresi
Yayınlatan 

Kurum/Kuruluş  

Süre 

Toplam 30 sn altı 31-45 sn arası 46-60 sn arası 60 sn ve üstü 

Devlet 23 63 37 16 139 

Vakıf ve Dernek 16 24 3 1 44 

Devlet Kuruluşu 8 38 15 8 69 

Toplam 47 125 55 25 252 

 

Tablo 4. Kamu Spotunu Yayımlayan Kuruluşa Göre Dış Ses Kullanım Seçimi

Yayınlatan 

Kurum/Kuruluş  

Videoda Kullanılan Dış Ses 

Toplam 
Erkek Kadın 

Video Karakteri 

Konuşuyor Karma 

Sadece 

Müzik 

Devlet 100 19 15 4 1 139 

Vakıf ve Dernek 30 6 4 2 2 44 

Devlet Kuruluşu 46 3 9 9 2 69 

Toplam 176 28 28 15 5 252 

 

Kamu spotlarında dış sesin kullanımı yayınlatan 
kuruluş bazında incelendiğinde ayrım göstermeden 
tüm kurumların erkek sesini tercih ettikleri görül-
mektedir. Erkek sesinin, otoriteyi temsil ettiği dü-
şünüldüğünde, kamu spotlarında sıkça kullanılması 

izleyici tarafından sert bir uyarı şeklinde algılanabilir. 
Kadınların dış ses olarak kullanıldığı kamu spotla-
rında ise, Türk toplumunda kadınsı özelliklere hitap 
eden“annelik” ve “mutlu aile kalıpları”çerçevesinde 
tercih edilerek kullanıldığı görülmektedir. 

Tablo 5. Kamu Spotu Video Temasına Göre Kullanılan Dış Ses Dağılımı 

Video teması 
Videoda Kullanılan Dış Ses 

Toplam Erkek Kadın Video Karakteri 

Konuşuyor 

Karma Sadece 

müzik Etik 3 0 1 0 0 4 

Duygusal 49 17 5 2 2 75 

Mantığa Dayalı 124 11 22 13 3 173 

Toplam 176 28 28 15 5 252 

 

Sosyal pazarlama kapsamında kullanılan reklam çeki-
ciliklerinde duygusal ya da mantığa dayalı görsellerin 
amacına uygun olarak sunulması önem taşımaktadır. 

Tablo 5’deki analizler sonucunda 173 (%68,7) kamu 
spotunda mantığa dayalı bir yaklaşımla kamu spotu 
mesajı verilirken, %29,8’lik 75 kamu spotu kısmında 
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duygusal içerikli bir yaklaşım yapıldığı görülmekte-
dir. Bu durum kamu spotlarında daha çok mantık ve 
duygusal temalı spotlara yer verildiğini göstermek-
tedir. Kamu spotlarının mantık ve duygusal içerikli 
olması mesajın kitle üzerinde etkili olmasını veya 
kitlenin mevcut tutum ya da davranışını değiştirme-
si açısından etki yaratması beklendiği söylenebilir. 
Türkiye’de yayınlanan duygusal kapsamdaki kamu 
spotlarında esprili bir dilin çok da tercih edilmediği 
bunun yerine daha çok korku unsurlarının ön plana 
çıktığı da dikkat çekicidir. Bununla beraber, yardım 
talep edilen ve bu yardımların nasıl değerlendirildi-
ğinin anlatıldığı İHH (İnsani Yardım Vakfı), Mikader 
(Minik Kalplerle El Elele Derneği), Lösev, Kızılay 
gibi vakıf ve derneklerin kamu spotlarında mesajlar 
duygusal ve mantıklı bir yaklaşımla izleyicilere akta-
rılmaya çalışılmaktadır. Bununla beraber kamu spot 
temalarına bağlı olarak dış ses kullanımı Tablo 4’te 

incelenmiş ve burada duygu temalı kamu spotların-
da daha çok kadın dış sesi kullanılması beklenirken 
yine erkek sesinin dışses olarak kullanılmasının ter-
cih edildiği sonucuna ulaşılması ilgi çeken bir bulgu 
olmuştur.

Çeşitli medya yayınlarında ünlü kullanımının etkisi 
dikkate alınarak kamu spotlarında da sanatçı, yazar, 
sporcu vb. tanınmış ve halk tarafından kabul edilmiş 
kişilerin kimlikleriyle yol gösterici, uyarıcı, bilgi ve-
rici ya da tanıtıcı bir karaktere bürünerek rol aldığı 
görülmektedir. Tablo 1’de de görüldüğü üzere %24,2 
oranına tekabül eden 61 kamu spotunda ünlü kişi-
ler yer almışlardır. Kamu spotlarında siyasi bir an-
lam içeren ünlülerin kullanılması da yasak olmasına 
rağmen zaman zaman kamu spotlarında üst düzey 
bürokratların da kullanılması yine dikkat çeken bir 
nokta olarak görülmektedir.

Tablo 6. Kamu Spotu Video Amacına Göre Ünlü  Kullanımı

Videoda oynayan ünlü(ler) 
Videonun Amacı 

Toplam Dayanışma Bilgilendirme Tavsiye 

Ünlü var 8 27 26 61 

Ünlü yok 52 92 47 191 

Toplam 60 119 73 252 

 

Tablo 6 incelendiğinde de kamu spotunda ünlü kul-
lanımının özellikle bilgilendirme ve tavsiye amaçlı 
kamu spotlarında yoğunluk kazandığı görülmekte-
dir. Bu kapsamda rol model teşkil eden ünlülerin ver-
dikleri bilgi veya tavsiyelerin kamu tarafından daha 
kolay edinilebileceği amacıyla bu spotların hazırlan-
dığını söylemek mümkündür. Sosyal pazarlama lite-
ratürünü destekleyecek şekilde kamu spotlarında da 
ünlü kullanımına mümkün olduğunca yer verildiği 
dikkat çekmektedir.

Kamu spotlarının önemli bir kısmının canlandırma 
ve gerçek olaylardan yola çıkılarak yapıldığı görül-
mektedir. Bu durum gerçek ya da yaşanmış olaylar ile 
canlandırma durumlarının izleyiciler üzerinde daha 
fazla etki bırakabileceği sonucuna varılmasını sağla-
yabilir. Bununla beraber görsel öğelerin akılda daha 
kolay kalabileceği varsayımıyla da kamu spotlarında 
daha çok canlandırmalara yer verildiğini söylemek 
mümkündür. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere kamu spotlarının çekim-
lerinin gerçekleştirildiği ortamlar spotların içeriğine 
göre hazırlandığında buradaki dağılımın dengeli ger-
çekleştiğini söylemek de mümkündür. Kamu spot-
larının %33,7’si iç mekanlarda çekilirken, %25’i dış 
mekanlarda çekilmiştir. Kamu spotlarının %41,2’lik 
kısmı ise sunu ve karma (farklı mekanların beraber 
kullanıldığı) arasında eşit olarak dağılmıştır.

Yayınlanan kamu spotları daha çok bilgilendirme ve 
tavsiye amacıyla kullanılmaktadır. Kamu spotlarının 
%47,2’si bilgilendirme, %29’u tavsiye kalan %23,8’i ise 
dayanışma amacıyla yayınlanmıştır. Türkiye’de bu du-
rum kamu spotlarının toplumu bilgilendirme, eğitme 
ve topluma yön verme ve kitle bilincinin yükseltilme-
sini amacının olduğunun göstermektedir (Tablo 6). 
Örneğin; Sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin 
zararlı etkileri vb. konularda halkı uyararak davranış 
değişikliği yaratılması hedeflenmektedir.
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Tablo7’ye göre kamu spotlarının önemli bölümünün 
sağlık ve sosyal içerikli olduğu görülmektedir. Bu du-
rum yayınlatan kuruluşların insan sağlığı konusuna 
önemli oranda değer verdiğini, kamuya yararlı eğit-
sel bilgiler vererek hizmet etme amacında olduğunu 
göstermektedir. Kamu spotları halkın, toplumdaki 
olaylardan haberdar olmasını ve yardım kuruluşla-
rına katkıda bulunmasını açısından bilgilendirici ve 
tavsiye edici bir rol üstlenmektedir.

Tablo 8’de de görüldüğü üzere kamu spotlarında en 
fazla “uyarı” mesajının verildiği görülmektedir. Bura-
da kurum ya da kuruluşların mesajlarının hedef kit-
leyi bir olayı gerçekleştirme ya da gerçekleştirmeme 
konusunda yönlendirdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca “ha-
rekete geçirme” mesajı da önemli ölçüde yer tutmak-
tadır. Bu durum devletin daha duyarlı daha aktif ve 
daha girişken bir tutumda bulunduğu ayrıca vatandaşı 
yönlendiren bir tutum izlediğini göstermektedir.

Tablo 7. Kamu Spotları İstatistikleri (devamı)
Spotun 

Konusu  Frekans Yüzde Spotun Amacı Frekans Yüzde 

Ekonomik 19 7,5 Dayanışma 60 23,8 
Sosyal 92 36,5 Bilgilendirme 119 47,2 

Sağlık 98 38,9 Tavsiye 73 29,0 

Toplumsal 

Düzen (kanun 

ve kurallar) 

36 14,3 Toplam 252 100,0 

Din ve Kültür 7 2,8 Spottaki  toplam 

karakter sayısı 
Frekans Yüzde Toplam 252 100,0 

Spottaki ana 

karakterler 

Frekans Yüzde Karakter 

kullanılmamış 

32 12,7 

Yok 61 24,2 Bir kişi 51 20,2 
Kadın veya 

Erkek 

10 4,0 İki kişi 14 5,6 

Gençler 37 14,7 Üç kişi 27 10,7 

Aile 24 9,5 Dört kişi 5 2,0 

Meslek Grubu 30 11,9 Beş kişi 9 3,6 

Halk 57 22,6 6-10 arası 17 6,7 

Ünlüler 33 13,1 11 ve üstü 97 38,5 

Toplam 252 100,0 Toplam 252 100,0 

 

Tablo 8. Sloganlarda Verilen Mesaj
Spotun 

Konusu  Frekans Yüzde Spotun Amacı Frekans Yüzde 

Ekonomik 19 7,5 Dayanışma 60 23,8 
Sosyal 92 36,5 Bilgilendirme 119 47,2 

Sağlık 98 38,9 Tavsiye 73 29,0 

Toplumsal 

Düzen (kanun 

ve kurallar) 

36 14,3 Toplam 252 100,0 

Din ve Kültür 7 2,8 Spottaki  toplam 

karakter sayısı 
Frekans Yüzde Toplam 252 100,0 

Spottaki ana 

karakterler 

Frekans Yüzde Karakter 

kullanılmamış 

32 12,7 

Yok 61 24,2 Bir kişi 51 20,2 
Kadın veya 

Erkek 

10 4,0 İki kişi 14 5,6 

Gençler 37 14,7 Üç kişi 27 10,7 

Aile 24 9,5 Dört kişi 5 2,0 

Meslek Grubu 30 11,9 Beş kişi 9 3,6 

Halk 57 22,6 6-10 arası 17 6,7 

Ünlüler 33 13,1 11 ve üstü 97 38,5 

Toplam 252 100,0 Toplam 252 100,0 
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Genel olarak kamu spotlarında ana karakter kulla-
nımından da kaçınıldığı görülmektedir. Bu duruma 
göre ana karakter kullanılmadan yada belirli bir ke-
sim spotlara dahil edilmeden mesaj verildiğinin ter-
cih edildiği görülmekte kamu spotlarında daha çok 
halkı ifade eden ana karakterlereyönelinmektedir. 
Genel itibariyle mesajların özelden çok genele yöne-
lik verilmesi doğru bir yaklaşım olarak yorumlanabil-
mesine rağmen kamuda yer alan özel kesimlere yöne-
lik kamu spotlarında engellilerin de ihmal edilmediği 
de belirtilmesi gereken önemli bir husustur. 

Son olarak kamu spotlarında çoğunlukla 11’den fazla 
sayıda kişi kullanıldığı görülmektedir. Çok sayıda kişi 
kullanımı kamu spotunda toplumun farklı kesimleri-
ne yer verebilmek için olabileceği gibi az sayıda kişi 
kullanımı dikkat dağılmasının önüne geçmek için de 
olabilmektedir.

Sonuç
Son yıllarda giderek artan şekilde yayımlanan ve sa-
yıları da artan kamu spotları kamu hizmeti yayıncı-
lığı açısından dikkat çekmektedir. Devletin, belirli 
konulara dikkat çekmek amacıyla, kanunlar, kurallar 
ve uygulamalar hakkında bilgilendirme yönündeki 
isteğini Türkiye’de son derece etkili olan televizyon-
dan yararlanarak kamu spotlarıyla gerçekleştirmek 
istemesi dikkat çekicidir. Gıda, Tarım ve Hayvancı-
lık, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Aile ve Sosyal 
Politikalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarıyla, İçişle-
ri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 
spotları devletin vatandaşlarını hangi alanlarda bil-
gilendirmek, eğitmek ve/veya hangi konulara yön-
lendirmek istediğini göstermesi bakımından dikkat 
çekicidir.Vakıf ve derneklerin maddi destek ihtiya-
cında olması da kendilerinin kamu spotları yoluy-
la halka ulaşmaya çalıştığını göstermektedir. Bu tür 
kuruluşların imaj oluşturmaya çalışmaları, kurumsal 
kimlikleri hakkında bilgi verilmesi de vurgulanması 
gereken hususlar arasındadır.

Kamu spotlarında çocukların, gençlerin, kadınların 
ve ailelerin önemli oranda belirtilmesi de dikkat çe-
kicidir. Doğrudan erkeklere yönelik kamu spotları-
nın hemen hiç olmaması, daha önceleri olmayan bazı 
konuların (Örn. Yaz mevsiminde çocukların Kur’an 
kurslarına çağırılması) yer almaya başlaması da dik-
kat çekicidir.

Kamu spotlarında yer alan ünlülerin oldukça sade 
olmaları (giyimleri, konuşma tarzları vb.) popüler 
kimliklerini (şarkıcı, oyuncu vb.) öne çıkarmamaları, 
iyi vatandaş olmaya çalıştıklarının altını çizer şekilde 
ancak yine de tavsiye verir şekilde konuşmaları dik-
kat çekicidir.

Dayanışma, birlik gibi temaların kullanılması son 
yıllarda kamuoyunda tartışılan toplumdaki olum-
lu/olumsuz değişimlerin bir yansıması ve/veya bazı 
toplumsal özlemleri de yansıtması açısından önemli 
görülmüştür.

Yayımlanan kamu spotlarının sayısındaki artış gele-
cek dönemde de sayının artacağını, devletin gerekli 
gördüğü ve/veya toplumun ihtiyaç duyduğu konular-
da önceden odaklanılan konular ve/veya farklı konu-
lar hakkında yeni kamu spotlarının hazırlanacağı ön-
görülebilir.Ancak vurgulanması gereken önemli bir 
nokta da kamu spotlarının gelişen ve çeşitleri artan 
mecraların tümünün bütünleşik olarak kullanılması 
gerekliliğidir. Bir diğer nokta da tıpkı ticari reklam-
cılıkta olduğu gibi kamu spotlarının etkili olabilmesi 
için hedef kitle tarafından fark edilecek şekilde ha-
zırlanması ihtiyacıdır. Kamu spotu eğer bir kapman-
ya dahilinde kullanılacaksa, ki böyle olması gerekir, 
tüm kapsamını ele alan bir stratejik plan geliştirmek 
önemlidir zirakamu spotları herhangi bir ürün sat-
maya destek olmak gibi bir amaç taşımamakta kimi 
zaman derin ve oturmuş kamu tutum ve davranışla-
rını etkilemeye çalışmaktadır. En önemli yapılması 
gerekenlerden biri de kampanya öncesi araştırmadır. 
Kampanya planlamacıları üç temel unsur üzerinde 
iyi çalışmalıdır: kampanya aracılığıyla ele alınmacak 
sorun/konu, hedef kitlenin özellikleri (demografik, 
psikografik vd.) ve yaratıcı mesaj. Kamu spotlarında 
verilecek mesajın basit, açık ve özlü olması çok önem-
lidir. Videoların ve/veya görsel malzemenin hazırlan-
ması kadar medya planlamasının da etki yaratma 
açısından son derece önemli olduğu akıldan çıkarıl-
mamalıdır. Hazırlanan kamu spotlarında tıpkı ticari 
reklamlar gibi kullanılacak karakterlerin ve/veya ün-
lülerin mesajla tutarlı olmasına dikkat edilmesi gere-
kir. Unutulmaması gereken hususlardan biri de kamu 
spotlarının ticari reklamlardan farklı olarak anlık etki 
yaratmaktan ziyade zamana yayılan etkisi olduğudur, 
yani hedef kitlenin bugünden yarına fikirlerini ve/
veya davranışlarını değiştirmesi beklenmemelidir.
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Literatür 
Araştırması

Giriş ve Amaç
 Sosyal Pazarlamayla ilgili ilk makale 1971 yılında P. 
Kotler ve G. Zaltman tarafından yazılmıştır. Bahsi ge-
çen tarihten günümüze kadar 1593 akademik makale 
Web of Science veritabanında yer bulmuştur. Bu ça-
lışma Lee ve Kotler’in (2011), sosyal pazarlama litera-
türünde önemli bulunan prensip ve tekniklerin uygu-
lanması sonucunda ortaya çıktığını ifade ettikleri beş 
temel alan olan “sağlıkla ilişkili davranışlar”, “sakatlık 
önlemeye ilişkin davranışlar”, “çevresel davranışlar”, 
“toplum katılımlı davranışlar” ve “finansal davranış-
lar” çerçevesinde şekillenmektedir. Bu doğrultuda, 
söz konusu beş alana ilişkin yazılmış çalışmalar in-
celenecek ve genel tanımlayıcı bilgilere ulaşılacaktır. 

Literatür Analizi 
Sosyal Pazarlamanın Gelişimi ve Tanımı
Sosyal pazarlama disiplinin tarihsel gelişimi ve bu 
gelişim sürecinde yaşanan önemli olaylar Şekil 1’de 
gösterilmektedir.

1971 yılının Temmuz ayında, Philip Kotler ve Gerald 
Zaltman “Social Marketing: An Approach to Planned 
Social Change” isimli makalelerini Journal of Marke-
ting dergisinde yayınladıklarında pazarlama sürecine 
farklı bir bakış açısıyla yaklaşan bir dünyanın kapı-

sını açmış oldular. Yazarlar, “Pazarlama kavramları 
ve teknikleri, güvenli sürüş veya aile planlaması gibi 
sosyal amaçların tutundurulmasında etkin biçimde 
uygulanabilir mi?” sorusunu sordukları çalışmala-
rının sonunda sosyal pazarlamaya ilişkin şu tanımı 
yapmışlardır:

“Sosyal pazarlama, sosyal fikirlerin kabul edilebilirli-
ğini etkilemek üzere ürün planlaması, fiyatlandırma, 
iletişim, dağıtım ve pazarlama araştırması süreçleri-
ni içeren programların tasarlanması, uygulanması ve 
kontrolüdür” (Kotler ve Zaltman, 1971).

Söz konusu tarih ve çalışmadan itibaren sosyal pa-
zarlama disiplini birçok devlet yönetiminin, politika 
uzmanının ve sosyal kurumun, daha yüksek sosyal 
fayda için tüketici davranışlarını etkilemek üzere 
kurguladığı programları etkilemiştir (Saunders vd., 
2014). Bu programlar çerçevesinde şekillenen ve te-
mel amacı birey, grup veya toplum faydası için, bire-
yin tercihini aşırı yeme gibi olumsuz etkinliklerden 
uzaklaştırıp, egzersiz yapma gibi daha olumlu çıktıla-
ra yönlendirerek sosyal değişimi tesis etmek olan sos-
yal pazarlama, olumlu davranışlara yönelik adaptas-
yonu artırmakta ve olumsuz davranışın ortaya çıkma 
durumunu azaltmaktadır (Dann, 2010a).    

Kotler ve Zaltman’ın öncü çalışmalarında yapmış ol-
duğu tanımın ardından günümüze kadar birçok baş-
ka yazar tarafından farklı bakış açılarını ortaya koyan 
tanımlar yapılmıştır. Tablo 1’de söz konusu tanımlar-
dan bazıları derlenmiştir.

Sosyal Pazarlama Literatür İncelemesi: Prensipler ve Teknikler Kapsamında Ele 
Alınan Temel Konular (1971-2014)

- Özet Bildiri -

Olgun Kitapcı 1- İbrahim Taylan Dörtyol 2 - Mustafa Gülmez 3

1 Akdeniz Üniversitesi,  okitapci@akdeniz.edu.tr
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Şekil 1. Sosyal Pazarlama Disiplininin Gelişimi

Kaynak: Lee, N.R. ve P. Kotler (2011) Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, sy.12-13.

YAZAR(LAR)  TANIM 

Fine (1990)  Pazarlama yöntemlerinin, toplumsal açıdan faydalı fikirlerin yaygınlaştırılmasında kullanımı 

Andreasen (1995)  Bireyin ve üyesi olduğu toplumun refahını artırmak üzere hedef kitlenin gönüllülük esaslı 

davranışlarını etkileyecek şekilde tasarlanan programlara ticari amaçlı pazarlama 

teknolojilerinin uygulanması 

Sutton (1996)  Tüketicinin motivasyonu ve etkisi üzerinde düşünülmesi ve programların çıktılarının 

ölçülmesine yardımcı olan insan davranışı kuramları tarafından yönlendirilen uygulama 

Albrecht (1997)  Ticari pazarlama tekniklerinin, ticari kazanç yerine bireysel ve toplumsal fayda sağlayacak 

şekilde, seçilmiş kitlenin isteki ihtiyaç ve algılanan engelleri üzerinde yapılan güçlü bir 

araştırma temelinde ikna süreci üzerinden gönüllü davranış değişimi yaratması için 

uygulanması  

Basil (1997)  Ticari pazarlama tekniklerinin, toplum faydasına yönelik sosyal konular ve nedenler 

üzerinde uygulanması 

Baume (1997)  Ticari pazarlama tekniklerinin, toplumsal fayda sağlayacak fikir, ürün veya etkinliğin 

tutundurulmasında, davranışsal kuram, iletişim kuramı ve iletişim teknikleri ile birlikte 

kullanılması 

Donovan (1997)  Pazarlama kavramlarının ve tekniklerinin, genel olarak topluma fayda sağlayan, toplumsal 

açıdan arzu edilir amaçlara ulaştıracak değişim üzerinde uygulanması 

 

Tablo 1. Literatürde Yer Alan Bazı Sosyal Pazarlama Tanımları
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Tablo 1. Literatürde Yer Alan Bazı Sosyal Pazarlama Tanımları (Devamı)
YAZAR(LAR)  TANIM 

Gibbs (1997)  Tüketicileri daha iyisi için etkilemek amacıyla gerçekleştirilen ve sürekli etik bir bakış 

açısına sahip çaba 

Kirby (1997)  Uygun pazarlama araçlarının kullanımı ve topluma fayda sağlayacak davranış değişikliğini 

etkilemek üzere tasarlanan, kapsamlı, bilim temelli, etik ve kullanıcı dostu uygun program 

bileşenlerinin sistematik analizi, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve 

bütünleştirilmesi 

Schwartz (1997)  Toplum faydası için bir hedef kitle ile fayda değişim ilişkisi yaratma temelinde gönüllü 

davranış değişimini teşvik eden bir program planlama süreci 

Bryant vd. (1999)  Ulaşılması amaçlanan kişilere ilişkin girdi sağlamak amacıyla biçimlendirici araştırma; 

pazarı bölümlendirmek amacıyla analitik teknikler ve düzeltme gerektiren etkisiz 

etkinliklerin tanımlanmasının yanı sıra etkili etkinliklerin sürdürülmesi amacıyla programlar 

kullanımı çerçevesinde şekillenen strateji geliştirme sürecine yön veren kavramsal çerçeve 

MacFadyen vd. (1999)  Bireylerin kendi yaşantılarının yanı sıra yurttaşlarının yaşantılarını da geliştirecek 

davranışlara uyum sağlama yönünde teşvik edilmesi  

Lindenberger (1999)  Sorunlara disiplinlerarası uzmanlık uygulayan yöntemler ve davranış değişimini yönetmek 

üzere kullanılan teknoloji ile karmaşık popülasyonlarını anlaşılmasını sağlayan bir kavram 

Hasting (2002)  Bir teknoloji transferi şekli 

Gould (2004)  Sosyal fayda sağlayan gönüllü davranış değişikliğini teşvik eden kanıtlanmış bir yaklaşım 

Rothschild (2004)  Sorumlu ve ilerici seçimleri teşvik eden ve destekleyen çevre içerisinde gönüllü seçimlerin 

sunulması 

Smith (2005)  Bir pazarlama bölümünün sosyal durumunu geliştirmek üzere tasarlanan pazarlama süreci 

NSMC (French ve Blair‐

Stevens) (2006) 

Sosyal faydaya ilişkin belirli davranışsal amaçlara ulaşılabilmesi için pazarlama kavram ve 

tekniklerinin sistematik şekilde uygulanması 

Kotler vd. (2007)  Pazarlama İlkeleri ve prensiplerinin, hedef kitlenin kendisine ve topluma fayda sağlayacak 

davranışları etkilemek üzere değer yaratılması, değerin tutundurulması ve iletilmesi 

amacıyla kullanımını içeren süreç 

Maibach vd. (2007)  Bireylerin sağlıkla ilişkili davranışlarını ortaya çıkarmak üzere pazarlamanın kullanımı 

O’Hara vd. (2007)  Geleneksel pazarlama uygulamalarının, bireylerin ve toplumun faydası için davranışsal 

değişimi başlatmak üzere eylemin bilgilendirilmesi, ikna edilmesi ve tutundurulması 

sürecinde kullanılması 

Olshefsky vd. (2007)  Kitlesel pazarlamada ve reklamcılıkta başarılı bir şekilde kullanılan pazarlama 

tekniklerinden, davranış değişimi ve toplum değişimi sürecindeki bilgi artışının 

tutundurulmasında yararlanılması  

Stead vd. (2007)  Sağlık ve huzurun artırılması için hedef kitlenin gönüllü davranışını etkilemek üzere 

tasarlanan programlarda pazarlama kavramlarının kullanımı 

Domegan (2008)  Pazarlama ilkelerinin ve değişimin sosyal konular üzerinde uygulanması 

Maxwell ve Bill (2008) 
Kişisel sağlık ve huzurlarını geliştirmek amacıyla hedef kitlenin gönüllü davranışlarını 

Kaynak: Dann, S. (2010b) The Australian Association of Social Marketing Summary Guide to Social Marketing Definitions
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Tasarım ve Yöntem 
Sosyal pazarlama literatüründe yapılan çalışmaların 
hangi sosyal pazarlama alanına dâhil olduğu sorusu-
na cevap bulabilmek amacıyla keşifsel bir araştırma 
tasarımı planlanmıştır. Kavramsal çerçevede yapılan-
dırılacak çalışmanın temel problemi sosyal pazarla-
ma literatüründe yazılmış makalelere ilişkin tanım-
layıcı bilgilere ulaşmaktır. İnceleme sürecine, Web 
of Science (WOS) veritabanında yer alan ve 1971 
ile 2014 yılları arasında basılmış makaleler alınmış-
tır. Veri analizi, özel bir bilgisayar destekli nitel veri 
analizi yazılımı olan QSR NVIVO 10 ile yapılmıştır. 
Buna göre, literatüre kapsamında kodlanan metinler, 

keşif ve sınıflandırma işlemlerinin yapılacağı NVIVO 
programına yüklenmiş ve analiz gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın en önemli dayanağı, N.R. Lee ve P. Kotler 
tarafından yazılan “Social Marketing: Influencing Be-
haviours for Good” isimli kitaptır. Yazarların sosyal 
pazarlama kavramını çoklu bakış açısı ile ele aldıkları 
kitapta, sosyal pazarlamanın anlaşılması için gerekli 
tanımlar ve başarı ipuçları verilmekte; sosyal pazar-
lama çevresinin analizi, hedef kitlenin bu bağlamda 
seçilmesi, sosyal pazarlama strateji ve programlarının 
geliştirilmesi ve yönetilmesi gibi konular irdelenmek-
tedir. Tablo 2’de söz konusu kitapta yer alan ve analize 
yön veren sınıflandırma özetlemektedir.

Tablo 2. Sosyal Pazarlamanın Etki Edebileceği 50 Temel Konu

Kaynak: Lee, N.R. ve P. Kotler (2011) Social Marketing: Influencing Behaviors for Good, sy.20-22.

TEMEL BAŞLIKLAR  ALT BAŞLIKLAR 

Sağlıkla İlişkili Davranışlar (19)  (1) Tütün kullanımı; (2) Yüksek alkol tüketimi; (3) Foetal alkol sendromu;  

(4) Obezite; (5) Genç hamilelik; (6) HIV/AIDS; (7) Meyve/sebze tüketimi;   

(8) Yüksek kolesterol; (9) Anne sütü ile beslenme; (10) Meme kanseri;     

(11) Prostat kanseri; (12) Kolon kanseri; (13) Doğum kusuru; (14) Bağışıklık; 

(15) Deri kanseri; (16) Ağız sağlığı; (17) Şeker hastalığı; (18) Tansiyon;      

(19) Yeme bozuklukları  

Sakatlık Önlemeye İlişkin Davranışlar (11)  (1) Alkollü araç kullanma; (2) Emniyet kemeri kullanımı; (3) Kafa 

yaralanmaları; (4) Çocukların araç içi güvenlikleri için uygulanan 

sınırlamalar; (5) İntihar; (6) Aile içi şiddet; (7) Silah bulundurma; (8) Okul içi 

şiddet; (9) Yangın; (10) Düşme; (11) Ev içi zehirlenmeler 

Çevresel Davranışlar (11)  (1) Çöp geri dönüşümü; (2) Vahşi yaşam alanı koruması; (3) Orman yıkımı; 

(4) Zehirli gübreler ve tarım ilaçları; (5) Su korunumu; (6) Otomobil temelli 

hava kirliliği; (7) Diğer unsurlardan kaynaklanan hava kirliliği;                       

(8) Kompostlama artıkları; (9) Kasıtsız yangınlar; (10) Çöp; (11) Nehir 

havzası kirliliği 

Toplum Katılımlı Davranışlar (6)  (1) Organ bağışı; (2) Kan bağışı; (3) Oy kullanma; (4) Okur‐yazarlık; (5) Kimlik 

bilgilerinin çalınması; (6) Hayvan edinme 

Finansal Davranışlar (3)  (1) Banka hesabı sahipliği; (2) İflas; (3) Dolandırıcılık 

 

Bulgular ve Tartışma 
Elde edilen 544 çalışma yıllara ve sınıflandırıldıkları 
sosyal pazarlama konularına göre temel ve alt baş-
lıklar şeklinde ayrılmıştır. Bu ayrım sonucunda elde 
edilen bulgular ayrıntılı olarak Tablo 3’te yer almıştır. 
Ayrıca Tablo 4, Tablo 3’ün özeti niteliğindedir. 

Sosyal pazarlama ile ilgili ilk çalışma Kotler ve Zalt-
man tarafından 1971 yıllında yapıldığını daha önce 
belirtmiştik. İlk çalışmadan sonra geçen ilk yirmi yıl 
içinde sosyal pazarlamanın kavramsal gelişimi ile il-
gili önemli çalışmalar yapılmıştır. Kavramsal temel-
lerin oluşturulmasından sonra, sosyal pazarlamanın 
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Tablo 3. Yıllara Göre Makale Sayısı Dağılımı (Detaylı)

Tablo 4. Yıllara Göre Makale Sayısı Dağılımı (Özet)

Temel 

Başlıklar 
Alt Başlıklar 

Toplam 

Makale 

Sayısı 

1
9
8
8
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

Toplum 
Katılımı 

Davranışları 

Organ Bağışı  3  1 

                     

1 

               

1 

     Kan Bağışı  9 
   

1 
                             

1 
 

1  2 
 

2  2 

Oy Kullanma  2 
               

1 
                       

1 
     Okur‐Yazarlık  12 

         

1 

         

1  1 

       

1 

 

1  3 

   

3  1 

Kimlik Bilgilerinin Çalınması  0 

                                                 Hayvan Edinme  0 

                                                 

Çevresel 
Davranışlar 

Çöp geri dönüşümü  1 
                                             

1 
 Vahşi yaşam alanı koruması  3 

                 

1 

                 

1 

       

1 

Orman Yıkımı  0 
                                                 Zehirli Gübreler ve Tarım İlaçları  1 
                                             

1 
 Su Korunması  0 

                                                 Diğer Unsurlardan Kaynaklanan Hava 
Kirliliği  2 

                         

1 

                   

1 

Otomobil Temelli Hava Kirliliği  1 
                                           

1 
   Kompostlama Artıkları   13 

         

1  1 

   

1 

                 

2  1  2  1  3  1 

Kasıtsız Yangınlar  0 

                                                 Çöp  1 
                                   

1 
           Nehir Havzası Kirliliği  0 

                                                 

Sağlıkla 
İlişkili 

Davranışlar 

Tütün Kullanımı  62 

         

2 

       

1 

   

2  3  1  3  2  3  7  9  7  8  6  8 

Yüksek Alkol Tüketimi  27 
                     

2  1  1  4  2  2 
   

2  4  3  1  2  3 

Foetal alkol sendromu  1 

                                           

1 

   Obezite  113 
                         

2 
 

3  3  6  8  16  11  17  13  16  18 

Genç Hamilelik  1 

                                             

1 

 HIV/AIDS  172 

 

4  1  3  2  3  1  3  8  3  8  6  12  6  4  9  7  7  6  11  17  13  10  17  11 

Meyve/Sebze Tüketimi  8 
         

1 
 

1  1 
     

1 
     

1 
   

1 
 

1 
   

1 

Yüksek Kollesterol  1 

                                     

1 

         Anne Sütü İle Beslenme  16 
     

1 
     

1 
   

1 
     

1 
       

1 
 

1  6  2  2 

Göğüs Kanseri  8 
       

1 
         

1 
 

1 
 

1 
         

1  1 
 

1  1 

Prostat Kanseri  5 

                           

1 

   

1  1 

 

1 

 

1 

   Kolon Kanseri  1 
                               

1 
               Doğum Kusuru  2 

                               

1 

   

1 

         Bağışıklık  2 
             

1 
                     

1 
         Deri Kanseri  4 

                     

1 

             

1 

 

2 

     Ağız Sağlığı  4 

                       

1 

             

1 

 

1  1 

 Şeker Hastalığı  23 
                   

1  1  1 
 

1 
   

3 
 

5  3  4 
 

1  3 

Tansiyon  9 

                     

1 

     

2  1  1 

 

2  1 

 

1 

   Yemek Bozukluğu  1 
                 

1 
                             

Sakatlık 
Önlemeye 

İlişkin 
Davranışlar 

Alkollü Araç Kullanma  7 
     

1 
   

1 
               

1 
       

1 
 

1  2 
 Emniyet Kemeri Kullanma  2 

 

1 

                                     

1 

     Kafa Yaralanmaları  3 
       

1 
                 

1  1 
                 Çocukların araç içi güvenlikleri   2 

           

1 

                               

1 

 İntihar  3 

                                   

1 

   

1 

 

1 

 Aile İçi Şiddet  9 
                           

1 
     

1  1 
 

1  2  1  2 

Silah Bulundurma  2 

                                       

1  1 

     Okul İçi Şiddet  3 
                           

1 
   

1 
   

1 
       Yangın  0 

                                                 Düşme  5 

               

1 

                 

1  1 

     

1  1 

Ev İçi Zehirlenmeler  0 
                                                 

Finansal 
Davranışlar 

Banka Hesap Sahipliği  0 

                                                 İflas  0 

                                                 Dolandırıcılık  0 
                                                 TOPLAM  544  1  5  2  5  4  8  4  6  11  6  12  12  19  12  18  19  19  22  23  55  56  59  47  63  56 

Not:  1970 ve 1988 yılları  arasında araştırma kapsamında ele alınan başlıklar  çerçevesinde bir  çalışma olmadığından söz konusu yıl  aralığı  tabloda gösterilmemiştir. 1989 ve 1990 yıllarında  ise bu kapsamda 
çalışmaya rastlanmamıştır. 

 

TEMEL BAŞLIKLAR 

1
9
7
1
‐8
7
 

1
9
8
8
 

1
9
9
1
 

1
9
9
2
 

1
9
9
3
 

1
9
9
4
 

1
9
9
5
 

1
9
9
6
 

1
9
9
7
 

1
9
9
8
 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

2
0
0
2
 

2
0
0
3
 

2
0
0
4
 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

T
O
P
L
A
M
 

Toplum Katılımlı Davranışlar 
 

1 

 

1 

   

1 

   

1 

   

1  2 

       

1  1  1  4  4 

 

5  3  26 

Çevresel Davranışlar 
 

         

1  1 

   

2 

     

1 

       

1  3  1  2  2  5  3  22 

Sağlıkla İlişkili Davranışlar 
 

 

4  1  4  3  6  1  6  9  4  12  11  17  11  15  17  19  20  18  49  48  49  42  47  47  460 

Sakatlık Önlemeye İlişkin 
Davranışlar 

 

 

1 

 

1  1 

 

2 

 

1 

         

3  2 

 

1  3  2  3  4  3  6  3 
36 

Finansal Davranışlar 
 

                                                 

0 

TOPLAM  0  1  5  2  5  4  8  4  6  11  6  12  12  19  12  18  19  19  22  23  55  56  59  47  63  56  544 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etkilediği sosyal konularla ilgili çalışmaların başlama 
tarihi 1988’e dayanmaktadır. Tablo 3 detaylı olarak in-
celendiğinde, 1988 yılından 2014 yılına kadar sosyal 
pazarlama kapsamında kalan konulara ilişkin çeşitli 
sayılarda çalışmanın yapılmış olduğu görülmektedir.

İncelenen çalışmalar içerisinde en fazla konu başlığı 
sağlıkla ilişkili çalışmalardır. Sağlıkla ilişkili konuları 
inceleyen 460 çalışma içeriklerine göre irdelendiğin-
de, çağımızın vebası olarak kabul edilen HIV/AIDS 
içerikli 172 çalışma;  fast-food kültürünün getirdiği 
önemli bir hastalık olan obezite içerikli 113 çalışma 
ve birçok hastalığı tetikleyen tütün kullanımı içerikli 
62 çalışma ile ön plana çıkmaktadır. Sağlıkla ilişkili 
konu başlığı altında HIV/AIDS içerikli çok ciddi ça-
lışmalar bulunmaktadır. HIV/AIDS hastalığına sahip 
kişilere yönelik toplumun ön yargılarını (stigma) 
sosyal pazarlama ile azaltmaya çalışan Kalichman, 
ve Simbayi’nin (2003) çalışması bu içerikte öne çıkan 
önemli bir çalışmadır. Ross vd. (2007) tarafından ya-
pılan bir çalışmada ise, nüfusun büyük bir çoğunlu-
ğunun AIDS olduğu Tanzanya yerlileri arasında kon-
dom kullanımını arttırmak konu edilmektedir. Basu 
vd. (2004) yapılan çalışma ise, Hindistan’daki seks iş-
çileri temelinde kondom kullanımı ve stigmayı konu 
alan önemli bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sağlıkla ilişkili konu başlığı altında obezite içerik-
li çalışmalar özellikle son yıllarda sıkça çalışılmaya 
başlanmıştır. Hill (2009) ve Baranowski vd. (2003) 
toplum için önemli bir sorun haline gelen obezite 
ile mücadelede fiziksel aktivitelerin önemini sosyal 
pazarlama yoluyla anlatmaya çalışmışlardır. Foster 
vd.’nin (2008) yaptığı çalışma ise, çocuk yaşta obezi-
teyi konu almıştır. 

Sağlıkla ilişkili konu başlığı altında diğer önemli 
zengin içerikli çalışmalar tütün kullanımı ile ilgili 
olanlardır. Gordon vd.’nin (2006) çalışması, sigara 
içenlere yönelik fiziksel aktiviteleri arttırmak ve siga-
ra kullanımı ile mücadele etmek için tasarlanmış sos-
yal pazarlama girişimlerinin etkinliğini incelemeye 
yöneliktir. Yine benzer bir çalışma Amerika Birleşik 
Devletleri’nde Foerster ve arkadaşları (1995) tarafın-
dan yapılmıştır. 

Sakatlığı önlemeye ilişkin çalışmalar akademisyen-
ler tarafından çalışılan diğer bir konudur. Literatürde 
sakatlığı önlemeye ilişkin konuları irdeleyen 36 çalış-
ma içeriklerine göre incelendiğinde, günümüzde hala 
önemli bir sorun olan aile içi şiddet içerikli 9 çalışma 

ve ölümcül trafik kazalarının sebeplerinden biri olan 
alkollü araç kullanma içerikli 7 çalışma ile öne çıkan 
başlıklar olmuşlardır. Mbilinyi vd. (2008) tarafından 
yapılan çalışma, küfürbaz kocalara yönelik bir pazar-
lama kampanyasının geliştirilmesine yönelik aile içi 
şiddet konulu bir çalışadır. Clapp vd. (2005) tarafın-
dan yapılan çalışmada, gençler arasında alkol tüketi-
minin yoğun olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde 
alkollü araç kullanımını azaltmak için yapılandırılan 
bir sosyal pazarlama uygulamasından bahsedilmiştir. 
Bir başka çalışmada ise (Murry 1993), trafik kazaları-
nın azaltılması için alkollü araç kullanmamaya yönelik 
yapılan sosyal pazarlama uygulaması vurgulanmıştır.

Okur-yazarlık ve organ bağışı gibi konuları inceleyen 
toplum katılımlı davranış kapsamında 26 çalışma 
değerlendirilmiştir.  Bhattacharyya vd.’nin (2010) 
yaptığı çalışmada, düşük ve orta gelire sahip ülke-
lerde yoksulluk nedeniyle sağlık temelli okur-yazar-
lığının düşük ve buna bağlı olarak sağlık erişiminin 
sınırlı olduğu belirtilmiştir. Organ bağışı konusunun 
ele alındığı önemli araştırmaların başında ise Keller 
ve arkadaşlarının (2011) yaptığı çalışma gelmektedir. 

Ön plana çıkan konu başlıkları vahşi hayatı korumu 
ve kompostlama artıkları, olan çevresel davranış kap-
samında 22 çalışma değerlendirilmiştir. Wilkie ve 
Carpenter’in (1999) çalışmasında, Kongo Havzası’nda 
yaşayan toplumun geçim kaynağı olan avcılığın, bu 
bölgedeki vahşi hayatı yok etmekte olduğu vurgulan-
mıştır. Çalışma bu yönüyle bölgedeki vahşi hayatın 
korunmasıyla ilgili önemli bir çalışma olarak literatür-
de yerini almıştır. Scott (1999) ise, çalışmasında sosyal 
pazarlama programıyla konutlarda geri dönüşümü 
teşvik etmeyle ilgili konuyu ele almıştır.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Çalışma ülkemizde son yıllarda uygulama alanı bu-
lan ve kendinden bahsettiren bir alan olarak ön plana 
çıkan sosyal pazarlama kavramının doğuşu ve yöne-
limleri gibi tarihine ışık tutacak bilgiler vermesi açı-
sından önemlidir. 

Web of Science veritabanı kapsamında yapılmış aka-
demik çalışmaları sosyal pazarlamanın beş temel 
alanı itibariyle sınıflandırılmasını amaçlayan bu ça-
lışmanın bulgularına bakıldığında, en fazla çalışılan 
konunun sağlıkla ilişkili davranışlar olduğu görül-
mektedir. Sağlıkla ilişkili çalışmaların akademik di-
sipline yön verdiği ve akademisyenlerin bu konu üze-
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rinde yoğun olarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Söz ko-
nusu temel başlığı sırasıyla, sakatlık önlemeye ilişkin 
davranışlar, toplum katılımlı davranışlar ve çevresel 
davranışlar kapsamında yapılan çalışmalar izlemek-
tedir. Finansal davranışlar temel beş konudan biri ol-
masına karşın bilim insanları tarafından çalışılmamış 
bir konu olarak gözlenmiştir. 

Şekil 2’de görülen, yıllar itibariyle yapılan çalışma-
ların seyri izlendiğinde, 2009 yılından sonra sosyal 
pazarlama ile ilgili çalışma sayılarının arttığı anlaşıl-
maktadır. 

Çalışma süresinde, ilgili veritabanındaki bazı ma-
kalelere ulaşılamaması önemli bir kısıt olmuştur. 
Bununla birlikte çalışmanın, sadece Web of Science 
veritabanından elde edilen makalelerden oluşması ve 
diğer veritabanlarını içermemesi de ayrı bir sınırlılık 
olarak görülmektedir. Ayrıca, Lee ve Kotler’in (2011) 
kitabındaki sosyal pazarlamaya konu olan beş temel 
başlık dikkate alınarak çalışmalar incelenmiştir. Son-
raki çalışmalarda, farklı araştırmacılar belirleyecekle-
ri farklı değerlendirme ölçütleriyle yeni sınıflandır-
malar önerebilirler. 

Şekil 2. Yıllar İtibariyle Sosyal Pazarlama Çalışmalarının Dağılımı
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Öz
Pazarlama, toplumların karşı karşıya olduğu birtakım 
sosyal sorunlara çözüm üretebilmeli ya da bireylerin ve 
işletmelerin dikkatini sorun olan konuya çekebilmeli-
dir. Yeni yüzyılda, devletlerin çözüm arayışında olduk-
ları önemli sorunların başında yoksulluk gelmektedir. 
Tüketicilerin bu sorunun çözümünde aktif rol alması 
gerekmektedir. Çünkü günümüz tüketicileri pasif birer 
kullanıcı değildirler. Açık yenilik uygulamaları sayesin-
de üreticiye dönüşen tüketici, kitle fonlaması ile inan-
dığı projeleri fonlayabilir hale gelmiştir. Kitle fonlama-
sı, sosyal pazarlamanın önemli uygulamalarındandır. 
Bu fonlamayla pek çok kişiye krediler ve yardımlar 
ulaştırılabilmektedir. Ayrıca yardım faaliyetleri daha 
şeffaf olabilmekte, bütçenin daha büyük bir kısmı yar-
dıma muhtaç kişilere gidebilmekte, sorunun bir merkez 
tarafından tespit edilme zorunluluğunu ortadan kal-
dırmakta ve sorunu yaşayan kişiler projeler başlatarak 
fon toplayabilmektedir. Tüketicinin edinmiş olduğu bu 
güç, pazarlamanın gelecek uygulamaları içinde önemli 
ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın amacı kitle fonla-
masının ne olduğunu ortaya koymak ve sosyal pazar-
lamada nasıl kullanıldığını açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Kitle 
Fonlaması, Yoksulluk

Abstract
Marketing should be able to find solutions to some soci-
al problems that are facing by the communities or able 
to capture the attention of enterprises and individuals 
to issues. For the governments the most important issue 
that they are looking for solution is poverty in the new 
century. Consumers should take active role to solve this 
problem. Because today’s consumer is not just a passi-
ve user. Transformation to the manufacturer through 
open innovation practices, consumer becomes funder 
of the projects that believes by crowdfunding. Crowd-
funding is one of the most important practices of social 
marketing. With this method loans and grants can be 
delivered too many people. Charitable activities can be 
more transparent, a large portion of budget can go to 
any person in need of assistance, eliminates the need 
to identify the problem by a central and people with 
problems can raise funds by initiating projects. This po-
wer which was obtain by consumer provides important 
clues about the future practices of marketing. The aim 
of this study is to describe how the crowdfunding can 
be used in social marketing and  to reveal what is the 
crowdfunding.

Keywords: Social Marketing, Crowdfunding, Poverty
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Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması

Giriş
İşletmeler kârlılıklarını arttırmanın yanı sıra içinde 
bulundukları toplumun sorunlarına eğilme ve çıkar 
gruplarının beklentilerini karşılama gibi sorumluluk-
ları da bulunmaktadır. Nitekim bir yandan ekonomik 
amaçlarını gerçekleştirmek için çabalayan işletmele-
rin, bir diğer taraftan bu amaç ve hedeflerine ulaşır-
ken ahlaki ve hukuksal sınırlar içerisinde kalmaları, 
toplumun faydasına olacak ve mevcut sosyal sorun-
ların çözümüne katkı sağlayacak işleri yürütmeleri 
gerekmektedir. Yeni dünya düzeni içerisinde bireyler, 
işletmelerin kurumsal vatandaş olmalarını istemekte, 
bununla birlikte içinde bulundukları toplumun sos-
yal olarak gelişmesine ve huzuruna katkı sağlamasını 
beklemektedir (Gürgen, 2008, s.160). İşletmeler top-
lumun bir parçasıdır ve ayrı birer yapı olarak değer-
lendirilemezler. Dolayısıyla günümüz işletmelerinin 
temel amacı yalnızca ürün üretip satmak değildir, 
aynı zamanda toplumun karşı karşıya olduğu sorun-
lara çözüm üretmeye çalışmak ya da çözüm üretenle-
re destek olmaktır. 

İşletme sayısının ve nüfusun her geçen gün artması, 
teknolojik yeniliklerin üretimi kolaylaştırması bera-
berinde bir takım sorunları gün yüzüne çıkarmıştır. 
Bulunduğumuz çevrenin ve doğanın büyük bir hızla 
yok olması, kaynakların azalması, yetersiz eğitim ve 
sağlık hizmetleri, bulaşıcı hastalıklar, zararlı mad-
de kullanımı, savaşlar ve açlık gibi birçok konu top-
lumların yüzyüze oldukları temel sosyal sorunlardır. 
Bunların yanı sıra küreselleşmenin tetiklemiş olduğu 
gelir dağılımının dengesizliği, istihdam sorunu ve 
yoksulluk ayrıca önemsenmesi gereken toplumsal 
konular arasındadır. Küreselleşme, zengin ile yoksul 
arasındaki farkı daha çok açmıştır (Hayran, 2008, 
s.70; Leba, 2001). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından yapılan gelir dağılımı araştırmasına göre 
Türkiye’de 2013 yılında en yoksul yüzde 20 ile en zen-
gin yüzde 20 arasındaki gelir farkı 7,7 kattır (TÜİK, 
2014). Birleşmiş Milletler ülke bilgilerinde Türkiye’de 
yoksulluk oranının 2.79 olduğu belirtilmektedir 
(UNDP,2012). İngiltere merkezli sivil toplum kurulu-
şu olan Oxfam tarafından yürütülen diğer bir araştır-
ma ise dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin sahip 
olduğu servetin 2016 yılında diğer yüzde 99’un top-
lam mal varlığından daha fazla olacağı öngörülmek-
tedir (Euronews, 2015). Bu denli gelir dengesizliğin 
yaşandığı toplumlarda huzurun ve refahın olabilmesi 
pek muhtemel değildir. Bu nedenle toplumların vakit 
kaybetmeden konuya çözüm bulabilecek yollar ara-
yıp bulması ve uygulamaya geçirmesi gerekmektedir. 

Toplumların karşı karşıya olduğu sosyal sorunların 
çözüme kavuşturulmasında devletlerin yerine getir-
miş oldukları faaliyetlerin yeterli olmayacağı, o top-
lumda var olan işletmelerin ve bireylerin bu sorunla-
rın çözümüne ilişkin sorumluluk alması gerektiği dü-
şünülmektedir. Bu birliktelik ve ortaklaşa çalışma ile 
toplumsal refahın, huzurun ve bireylerin mutluluğu 
sağlanabileceği gibi gelecek nesillere daha yaşanabilir 
ortamlar oluşturulup, bırakılabilecektir. 

Bu çalışmanın amacı yoksullukla mücadelede birey-
lerin ve kurumların sosyal pazarlama aracı olarak 
kullanabilecekleri kitle fonlamasını kuramsal çerçe-
vede ele almaktadır. Sorunun çözümüne yönelik bir 
araç olan kitle fonlaması, yaratıcı ve yenilikçi fikir ge-
liştiren bireylere veya kurumlara, bu fikirlerini haya-
ta geçirmeleri için ihtiyaç duydukları finansal desteği, 
internet üzerinden diğer kişilere projeyi duyurmak 
sûretiyle projeye destek sağlamaktadır. Böylelikle uy-
gulamaya geçirilen projeler yeni iş sahalarını ortaya 
çıkarmakta, kişilerin gelirlerinde artışa sebep olmak-
tadır. Bu gelir artışının tekrar yatırıma dönüşmesini 
teşvik ederek, gittikçe yükselen bir refah ortamı oluş-
turulmaya çalışılmaktadır. Bu yönüyle kitle fonlama-
sı, son yıllarda kendinden sıklıkla söz ettiren bir araç 
haline gelmiştir. 

Sosyal Sorumluluk ve Kitle Fonlaması
Sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan işletmecilik 
anlayışı ilk zamanlarda ekonomik başarıya odaklan-
dığından, firmaların toplumsal ve çevresel sorunlara 
karşı duyarlı olması beklenmiyordu. Ancak zamanla 
artan sorunlar, toplumun işletmelerden olan beklen-
tilerini değiştirmiş ve işletmelerin, birer kurumsal 
vatandaş olarak toplumsal sorunlara müdahale etme-
si beklenmiştir (Erkman ve Şahinoğlu, 2012, s.269). 
Dolayısıyla işletmeleri değerli kılan anlayış, üretmiş 
oldukları ürünlerin kalitesinden ziyade topluma ka-
zandırdıklarıdır. İşletmeler açısından değer yaratma 
süreci olan sosyal sorumluluk kavramı, 1950’li yıllar-
dan sonra işletmelerin kurumsal yapıya kavuşmaları 
ve topluma yönelik sorumluluklarının olduğu bilinci-
nin yerleşmesiyle birlikte üzerinde durulur hale gel-
miştir. Türkiye’de sosyal sorumluluk konusu 1980’li 
yıllarla birlikte, serbest piyasa ekonomisine bağlı 
olarak iş dünyasının gündemine girmeye başlamış 
ve ancak 2000’li yıllarda birçok işletme tarafından 
ön planda tutulur hale gelmiştir (Alnıaçık vd., 2011, 
s.85).
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Literatürde sosyal sorumluluk kavramına yönelik 
birçok tanım bulunmaktadır (Carroll, 1999; Wood, 
1991; Lantos, 2001; Kotler ve Lee, 2006; Baker, 2004). 
Bu tanımlamaları yapan araştırmacılara göre sosyal 
sorumluluk, işletmelerin içinde yaşadığı toplumun 
değerlerine ve hedeflerine uygun politikalar izlemesi 
ve kararları yerine getirmesidir. Burada temel amaç 
toplum tarafından önemli addedilen ve sorunlu görü-
nen konulara çözüm bulmak ya da çözüm üretenlere 
destek olmaktır (Özgüven, 2013, s.40). Dolayısıyla iş-
letmeler toplumla birlikte hareket etmeli ve sürdürü-
lebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik 
faaliyetleri planlanmalı ve uygulamalıdır (Kotler ve 
Lee, 2006, s. 2-3). Ekonomik gelişmenin ve kalkınma-
nın sağlanabilmesi, o toplum fertlerinin gelirlerinde 
artışın sağlanmasıyla yakından ilgilidir. Ancak günü-
müzde var olan gelir dengesizliği ve sonucunda mey-
dana gelen yoksulluk toplumsal sorunların en başın-
da gelmektedir. Bu nedenle kalkınma ekonomisinin 
temel ilgi alanlarından birisi olan yoksulluk (Solmaz, 
2008) sorunuyla mücadele etme, işletmelerin sosyal 
sorumluluk kapsamında ilgilenmesi gereken alanlar-
dan birisidir.

Sosyal sorumluluk konularına bireylerin ve kurumla-
rın dikkatini çekebilmek, onları bilgilendirmek, iste-
nilen yönde tutum ve davranış değişikliğine yönlen-
direbilmek sosyal pazarlama ile mümkün olabilmek-
tedir. Sosyal pazarlama konuları içerisinde yer alan ve 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde 
Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’nin 2015 yılına kadar 
gerçekleştirilmesi gereken 8 hedefin en başında yok-
sulluğun ve açlığın ortadan kaldırılması gelmektedir 
(United Nations, 2008). Yoksulluğun azaltılmasına 
yönelik mücadelede etme sürecinde geçmişten günü-
müze doğru, 1960’lı yıllarda çoğunlukla hükümetler 
rol alırken 1980’lerde kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
ve 1990’larda da özel sektör sürece dâhil olmuştur 
(Kotler ve Lee, 2010, s.327-328). 2008 yılında meyda-
na gelen finansal krizle birlikte fonların azalması son-
rasında kitle fonlaması uygulamaları daha da yaygın 
hale gelmiştir (The World Bank, 2013, s. 8). Bu yeni 
araç sayesinde, yoksullukla mücadeleye bireylerde 
dâhil olmuştur.

Yoksulluğun çok boyutlu ve dinamik bir sorun ol-
ması, bu sorunla mücadelede izlenecek politikaların 
da çok boyutlu olmasını, zamana ve ülkelerin içinde 
bulundukları sosyo-ekonomik koşullara göre fark-
lılaşmasını zorunlu kılmaktadır (Gündoğan, 2008, 
s.48). Yeni iş alanlarının kurulması ve istihdamın 

arttırılması yoksullukla mücadele stratejilerinden 
yalnızca birisidir. Bu bakımdan parlak ve iyi iş fikir-
lerinin desteklenerek, işletmeye dönüştürülmesinin 
istihdamın sağlanmasına ve dolayısıyla yoksulluğun 
azaltılmasına katkı sağlayacağı düşünülebilir. Günü-
müzde birçok iş fikrinin yetersiz finansmandan ve 
bilgi eksikliğinden hayata geçirilemeden yok olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu konuda yurtdışında başarıy-
la uygulanan kitle fonlamasının, finansman sağlama 
noktasında önemli bir araç olduğu görülmektedir.  
Uygulama sayesinde girişimci ve yenilikçi ruhu olan 
bireylerin, geliştirmiş oldukları fikirler değerlendi-
rilmekte, ekonomik değerinin olması halinde ihtiyaç 
duyulan nakit kitle fonlayıcılardan sağlanmaktadır. 
Böylece iyi iş fikirleri hayata geçirilirken, bir yandan 
ekonomik kalkınmaya ve istihdama diğer taraftan da 
toplumun refahını arttırmaya yönelik katkı gerçek-
leşmiş olmaktadır. 

Kitle Fonlaması
Kitle fonlaması (crowdfunding), bağışçılardan ve ya-
tırımcılardan internet üzerinden para toplayabilme-
nin etkin bir yoludur (The World Bank, 2013, s. 8). 
İnternet teknolojisinin gelişmesiyle (özellikle web 
2.0) birlikte kitle fonlaması gelişme imkânı bulabilmiş 
ve tarafların internet ortamında kısa süre içerisinde 
iletişim kurabilmesini sağlamıştır (Hemer, 2011, s.8). 
Bu sayede çok sayıda girişimci birey ve grup, stan-
dart finansal aracılar olmaksızın internet üzerinden 
nispeten küçük katkılarla çeşitli -kültürel, sosyal ve 
kâr amaçlı- girişimleri finanse edebilir hale gelmiştir 
(Mollic, 2014, s.2). Kar amacı gütmeyen dünyada ba-
ğış toplama şeklinde var olan kitle fonlaması terimi 
(CMF, 2012, s.4), kitle kaynağından (crowdsourcing) 
türetilmiştir ve kavram dış kaynak kullanımının ano-
nim sayıdaki bireyin kaynaklarından, bilgilerinden ve 
uzmanlıklarından faydalanma anlamına gelmektedir 
(Hemer, 2011, s.8). Yaygın olarak Kuzey Amerika ve 
Avrupa’da kullanılan kitle fonlamasının (Gulati, 2014, 
s.11), küresel büyüklüğünün 6,4 milyar dolara ulaştı-
ğı tahmin edilmektedir ve ABD, Çin ve İngiltere’nin 
fon büyüklükleri 1 milyar doları aşmış durumdadır 
(Kirby ve Worner, 2014, s.4). Bu bölgelerdeki kitle 
fonlamanın yaygın olmasının en önemli nedenlerinin 
başında internete erişimin fazla olması, elektronik 
para transferine olan aşinalık ve gelirlerin yüksekliği 
gelmektedir. Benzer şekilde orta sınıfın güçlü ve elekt-
ronik para transferinin yaygın olduğu diğer bölgeler-
de de kitle fonlamasının gelişmesi beklenmektedir.
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Konuya ilişkin literatür incelendiğinde, sosyal pazar-
lamanın uygulayıcıları olarak kurumları işaret ettiği 
görülmektedir. Yoksulluğa yönelik çalışmaların bu ki-
şileri anlaması ve onları kendi çözümlerini geliştirme-
ye yöneltmesi gerektiğini belirten Kotler ve Lee (2010, 
s.28), ancak başarılı bir sosyal sorumluluk faaliyeti 
için kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve işlet-
melerin birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmek-
tedirler. Ancak bu iş birliği çok değerli olmasına rağ-
men yeterli değildir. Zira bireyleri özneden çok nesne 
ve bir projenin destekleyicileri olarak görmektedir. 
Buradaki bakış açısını değiştirmek, merkezi planlama 
mantığından uzaklaşarak bireyleri daha aktif düşün-
me gerekliliği açıktır. Kitle fonlaması bunu sağlayabi-
lecek önemli yöntemlerden birisidir. Çünkü her bire-
yin kendi projesini oluşturmaya olanak vermektedir 
ve bu projeyi gerçekleştirmesi için merkezi otoriteyi 
değil bireyleri ikna etmesi yeterlidir. Bireyler karşı 
karşıya oldukları sorunlarını sosyal medya aracılığıyla 
aktarabilmekte ve projesi için fonlar bulabilmektedir.

Kitle Fonlamanın Oyuncuları
Kitle fonlamada; fon arayanlar, fonlayanlar ve kit-
le fonlaması organizasyonları olmak üzere üç farklı 
oyuncu bulunmaktadır (Ordanini vd., 2011, s.445). 
Bunlardan birincisi olan fon arayanlar, finanse et-
tirmek istedikleri fikir ya da projeleri bulunan taraf-
tırlar. Bu oyuncular kitle fonlamayı, finansal destek 
olma konusuyla ilgilenenlere duyurmak ve pazara 
doğrudan erişmek için kullanmaktadırlar. İkinci 
oyuncu fonlayanlardır ve bu kişiler projeleri finansal 
olarak destekleyen, risk alan ve yatırdığını çeşitli şe-
killerde geri almayı bekleyenlerdir. Bu destekleyiciler 
en umut verici ve ilginç buldukları projeleri seçerek, 
finansal destek vermektedirler. Üçüncü oyuncu ise 
fon arayanlarla fonlayanları buluşturan, onların içe-
rikler oluşturmasına ve paylaşmasına olanak sunan 
kitle fonlama organizasyonlarıdır. Dünya genelinde 
kitle fonlaması sitelerinin sayısı 2.902’dir (Crowdso-
urcing, 2015). Genel amaçlı kitle fonlaması organi-
zasyonlarının en büyüklerinden birisi Kickstarter’dır. 
Burada sanat, spor, eğitim, bilim, teknoloji, sosyal 
sorumluluk projeleri gibi oldukça geniş alanda ve 
konuda kitle fonlama faaliyetleri gerçekleştirilebil-
mektedir. Bu organizasyon vasıtasıyla 2014 yılında 
22 binden fazla projeye, 3.3 milyon kişiden toplanan 
yarım milyar dolardan daha fazla fon aktarılma-
sı sağlanabilmiştir (Kickstarter, 2015). Odaklanmış 
organizasyonlar içerisinde en başarılı olanlarından 
birisi ise Kiva’dır. Kiva verdiği mikro kredileri, kitle 

fonlaması ile sağlayan bir organizasyondur. Site üze-
rinden 25 Dolar ve katları ile iş kurmak isteyenlere 
borç verilebilmektedir. Borç verilecek kişiler organi-
zasyonun işbirliği yaptığı saha ortakları tarafından 
tespit edilmekte ve bilgileri derlenmektedir, ardından 
tercüme işlemleri yapılmakta ve geri ödeme planı ha-
zırlanmaktadır. Borçlar faizsizdir ve geri ödeme ora-
nı %98’in üzerindedir. Organizasyon hiçbir aşamada 
komisyon almamakta, verilen borcun tamamını ih-
tiyaç sahibine aktarmaktadır. Kurulduğu 2005 yılın-
dan 2015 yılına kadar 1,2 milyon kişiden 675 milyon 
dolar borç temin edilmiş bununla 800 binden fazla 
borç verme işlemi gerçekleştirilmiştir (Kiva, 2015). 
Bunların dışında müziği (Pledgemusic, Artistshare, 
Artisteconnect), sinemayı (Seedandspark), kitap ya-
yınını (Pubslush), teknolojik girişimleri (Angellist, 
Startupvalley, Seedups) destekleyen pek çok organi-
zasyon bulunmaktadır.  Sonuç olarak fonlama orga-
nizasyonları genel amaçlı ve odaklanmış olmak üzere 
iki türe ayrılmaktadır. Bu organizasyonlar tarafları bir 
araya getiren platformlardır ve aracılık hizmetini ye-
rine getirmekten sorumludurlar.

Kitle Fonlaması Türleri
Dünya Bankası tarafından hazırlanan raporda ba-
ğış ve yatırım olmak üzere iki türe ayrıl (The World 
Bank, 2013, s. 20) kitle fonlaması, projenin amacına 
göre çeşitlilik göstermektedir. Kapsamlı bir şekilde 
ayrıma tabi tutulduğunda; bağış, ödül, ön satış, borç 
verme (sosyal, kişiden kişiye, kişiden işletmeye), ayni 
fon, yatırım modeli, sponsorluk, gelir paylaşımı ve 
karma modeller olmak üzere dokuz farklı tür ortaya 
çıkmaktadır (De Buysere vd., 2012, s.10-11).

Bağış bilindik ve aşikâr olan bir modeldir. Doğal afet, 
savaş sonrası yeniden yapılanma, kıtlık ya da hasta-
lıkla mücadele gibi konularda çeşitli kaynaklardan 
yardımlar toplanmaktadır. Buna benzer şekilde ki-
şilerin projelerinin internet üzerinden duyurulması 
sonrasında diğer kişilerden yapılan bağışların kitle 
fonlaması organizasyonları aracılığıyla toplanması 
ve proje sahibine bu bağışların ulaştırılması şeklinde 
işlemektedir.

Ödül, fon sağlayan kişilere katkıları karşılığında veri-
len maddi ya da maddi olmayan ürün veya hizmetler-
dir (Crowdfunding – The Scottish Perspective, 2013, 
s.8). Destek olan kişilere, teşekkür e-postası ya da teb-
rik kartı göndermek, yapılan projenin teşekkür liste-
sinde ismine yer vermek, toplantıya davet etmek gibi 
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maddi olmayan ödüller olabileceği gibi; şapka, tişört 
benzeri küçük hediyelerin destekçiye takdim edil-
mesi şeklinde de olabilmektedir. Ödülde temel amaç 
verilen küçük destekler karşılığında kişiyi mutlu ve 
onure edebilecek düşük maliyetli hoşluklar sunmak-
tır. Zira burada proje sahibinin asıl hedefi projesini 
gerçekleştirebilmektir.

Ön satış modelinde ise, destek olan kişi projenin vaad 
etmiş olduğu ürün ya da hizmeti henüz proje başla-
madan satın almaktadır. Projenin başlangıcında yapı-
lan bu satışta, satış bedeli proje sahibine peşin olarak 
ödenmektedir. Proje sahibi bu parayı sermaye olarak 
kullanmakta ve projeyi gerçekleştirdikten sonra üret-
tiği ürün ya da hizmeti destekçilerine göndermektedir.

Borç verme işlemi iki türlü olarak gerçekleştirilebilir. 
Bunlardan birincisi geleneksel kredi anlaşması yapar 
gibi belirli bir faiz miktarı ve geri ödeme planı çerçe-
vesinde bir anlaşma yapılarak borç verilebilir. İkinci 
olarak ise faizsiz ve geri ödemenin yalnızca işletme-
nin gelir ya da kâr elde etmesi şartına bağlanarak borç 
verilebilir (CMF, 2012, s.9). İkinci tip borç verme ge-
nellikle sosyal amaçlarla verilen krediler için geçerli 
olacaktır. Amaç finansal beklentiden daha çok, borç 
verilen kişinin kendi geçimini sağlayabilecek bir iş 
edinmesi ya da yoksullara yönelik yapılan projelerin 
desteklenmesidir.

Ayni fonlarda ise destekçi para yerine geçebilecek 
farklı bir yardımda bulunabilir. Örneğin bir sinema 
projesinde montajı yapan bir destekçi, bütçede mon-
taj için ayrılmış rakam kadar yardımda bulunmuş 
sayılır. 

Yatırım modelinde ise fon sağlayan kişi, projelerin 
hisselerini satın alabileceği gibi kâr ya da gelir pay-
laşım modeline göre anlaşmalar da yapabilir (CMF, 
2012, s.12). İşletmenin hisselerini alıp, işletmeye or-
tak olmak noktasında hukuki engeller bulunmakta-
dır. Türkiye’de hisse alım-satımı Borsa İstanbul Özel 
Pazar ile mümkündür. Ancak bu pazarda ücretlerin 
yüksek olması, istekli olan kimselerin az miktarlarda 
yatırım yapmasını olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle 
buradaki yatırımları kitle fonlaması olarak nitelen-
dirmek mümkün değildir.

Sponsorluk, projenin gerçekleştirilmesine yapılan 
katkı karşılığı, katkı verene bir ödül verilmektedir. 
Katkı veren şayet kişi ise, ona teşekkür edilmesi, pla-
ket verilmesi ya da onun adına parti düzenlenmesi 

şeklinde gerçekleşirken; katkı verenin kurum olma-
sı halinde kurum logosuna ya da ürünlerine proje 
dâhilinde yer vermek şeklinde olabilmektedir.

Gelir paylaşımı, bu yöntemde projenin gerçekleşti-
rilmesi ile elde edilecek gelir taraflar arasında payla-
şılmaktadır. Örneğin, basılan kitabın ya da çekilen 
filmin gelirinin destekçilerle paylaşılmasıdır.

Karma modellerde ise her projenin bahsedilen mo-
dellerden birkaçını eş zamanlı olarak kullanmasıdır. 
Örneğin, aynı projede çok düşük katkı sunanlara te-
şekkür edilirken, biraz daha fazla katkı sunanlara ön 
satış yapılabilir, daha büyük katkısı olanlara ise hisse 
satışı gerçekleştirilebilir.

Kitle fonlaması türleri olarak yapılan bu ayırımın 
yanı sıra kitle fonlamasını oldukça yalın bir şekilde 
finansal geri dönüşü olanlar ve olmayanlar olarak iki-
ye ayırabilmekte mümkündür. Bunlardan sosyal borç 
verme, bağış ve ödül modelleri finansal geri dönüşü 
olmayan model iken, akranlar arası borç verme ve 
yatırım yapma ise finansal geri dönüşü olan model-
lerdir (Kirby ve Worner, 2014, s. 8).  

Bu çalışma kapsamında kitle fonlaması ile ilgili su-
nulan son bir sınıflandırma ise Hemer (2011, s.11) 
tarafından yapılandır. İki boyutta sınıflandırılan kitle 
fonlamanın birinci boyutunda projenin ticari hedef-
leri, ikinci boyutunda ise örgütsel mahiyeti yer al-
maktadır. Buna göre; 

Ticari boyutta:
1. Kâr için: Ticari şirketlerin kâr amaçlı projele-

rinin finansmanı, ticari filmin finansmanı veya 
bir müzik albümü çıkarma vb. gibi projeler için 
yapılan kitle fonlamalarıdır.

2. Kâr beklentisiz: Halk sağlığı, kamu altyapıları, 
kalkınma yardımları, bağışlar, kamu araştırma 
projeleri, açık kaynak yazılımlar kâr beklentisi 
olmadan yapılan kitle fonlamalarıdır.

3. Ortası: Projenin geleceğinin çok açık olmadığı 
ancak uzun vadede ticarileştirilmesi muhtemel 
projeler ve bağımsız sanatçıların desteklenmesi-
dir.

Örgütsel boyutta: 

1. Bağımsız-tek başına: Arka planında kurum ya 
da organizasyon bulunmayan bireysel girişim-
lerdir.
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2. Bir kurumla ilişkili: Özel yada kamu kurumla-
rına bağlı olarak başlatılan projelerdir. Bu pro-
jeler bir sivil toplum kuruluşuna ait olabileceği 
gibi Birleşmiş Milletler ya da AB komisyonu gibi 
uluslar üstü bir organizasyonun bir parçası da 
olabilir.

3. Yeni girişimler: Proje başarıya ulaştıktan sonra 
bir işletmeye, derneğe, vakfa ya da kulübe dönü-
şebilir.

Hemer tarafından yapılan bu sınıflandırmaya göre 
Tablo 1.’de, kitle fonlamanın boyutlarına, kitle fonla-
ma araçlarının uygulanabilirliğini gösteren ayrıntılı 
bir çalışma sunulmuştur.

Tablo 1. incelendiğinde, projelerin türlerine göre kul-
lanılabilecek kitle fonlaması araçlarına bakıldığında 
kâr beklentisi olmayan projeler için bağış, sponsor-
luk ve ön satış daha uygundur. Ancak yeni girişim 
kurmayla sonuçlanan projelerde bağış her proje için 

Tablo 1. Proje Türlerine Göre Kitle Fonlaması Türlerinin Uygulanabilirliği

Girişimin 

Örgütsel Boyutu 

Girişimin Ticari Boyutu 

Kâr beklentisiz  Ortası  Kâr beklentili 

Bağımsız‐tek 

başına 

Bağış:+++ 

Sponsor:+++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:++ 

Hisse:‐ 

Bağış:+‐ 

Sponsor:++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:++ 

Hisse:‐ 

Bağış:‐ 

Sponsor:++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:+++ 

Hisse:‐ 

Bir kurumla 

ilişkili 

Bağış:+++ 

Sponsor:+++ 

Ön‐satış:++ 

Borç verme:‐ 

Hisse:‐ 

Bağış:+‐ 

Sponsor:+++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:+‐ 

Hisse:‐ 

Bağış:‐ 

Sponsor:++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:+ 

Hisse:‐ 

Yeni girişimler 

Bağış:+* 

Sponsor:+++ 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:++ 

Hisse:+* 

Bağış:+* 

Sponsor:+* 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:++ 

Hisse:+* 

Bağış:+* 

Sponsor:+* 

Ön‐satış:+++ 

Borç verme:++ 

Hisse:+ 

Açıklama: +++ çok iyi uyum, ++ iyi uyum, + kısmen uygulanabilir, +*erken dönemde 

uygulanabilir, ‐ düşük uyum, +‐ vakaya bağlı. 

Kaynak: Hemer, J., Schneider, U., Dornbusch, F., Frey, S. (2011): Crowdfunding und andere Formen 

informeller Mikrofinanzierung in der Projekt‐ und Innovationsfinanzierung, final Report. Karlsruhe: 

Fraunhofer ISI. [Aktaran Hemer, J. (2011). A snapshot on crowdfunding (No. R2/2011). Working 

papers firms and region.] 

 

 uygun olmayabilir. Yeni kurulacak girişimlerin sosyal 
ya da çevre problemlerini çözmesi muhtemelse veya 
sanat ile ilgili ya da dini bir kurum kurulacaksa uy-
gun olabilirken, diğer durumlarda uygun olmayabilir. 
Hisse satışı ise bireysel ve bir kurumla ilişkili projeler 
için uygun değilken, yeni girişimlerde projeye bağlı 
olarak uygulanabilir.    

Aslında kitle fonlaması daha çok küçük ölçekli ba-
ğımsız üreticiler ve geliştiriciler için uygundur (CMF, 

2012, s.20). Ancak kitle fonlamasına olan ilgi arttıkça 
daha büyük projelerin de fonlanabileceği yönelik dü-
şüncelerde artış göstermiştir. 

Kitle fonlamasında bağış ve ön satış daha az karma-
şıklık içerirken, borç verme ve hissedarlık daha fazla 
karmaşıklık içermektedir (Hemer, 2011, s.9). Nitekim 
bağış yapıldıktan sonra kitle fonlaması organizasyo-
nun sorumluluğu bitmektedir. Ancak borç verme ve 
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hissedarlıkta uzun süreli takip gerekmekte, geri öde-
melerde ve var olan hisselerin satışında yeniden aracı 
olmaktadır.

Kitle Fonlamada Oyuncuların 
Motivasyonu
Kitle fonlamada fonlayan ve fonlanan tarafları moti-
ve eden, onları kitle fonlamaya ya da kaynak arama-
ya iten çeşitli etkenler vardır. Fonlayanlar, toplumsal 
olarak önemli bir misyona katkı sunmaktan, benzer 
önceliklere sahip bir topluluğun parçası olmaktan, fi-
nanse edilen projenin başarısını gözlemekten, proje 
ekibi ile iletişim kurabilmekten, bir yeniliğe katkıda 
bulunmaktan, öncü olmaktan ve kişisel ağını geliş-
tirmekten dolayı motive olabilir (Hemer 2011, s.14). 
Fonlayıcılar, sosyal karşılık, malzeme karşılığı ve fi-
nansal karşılık olmak üzere üç farklı beklenti ile kitle 
fonlaması yapabilmektedirler (De Buysere vd., 2012, 
s.13). Sosyal karşılık içsel bir motivasyonla yapılabile-
ceği gibi toplumsal itibar beklentisiyle de yapılabilir. 
Malzeme karşılığında yapılan kitle fonlamada verilen 
fon karşılığında bir ürün veya hizmet alma beklentisi 
bulunurken, finansal karşılıkta ise fonlayan yatırdı-
ğından daha fazlasını parasal olarak alma beklentisi 
içerisinde olmaktadır.

Fonlayıcılar, ürünü sadece tüketmekten motive olan-
lara göre genellikle daha yüksek ödeme yapmaya is-
teklidirler ve kendilerini özel veya ayrıcalıklı hisset-
melidirler (Belleflamme, 2014, s.589). Fonlananlar 
ise; projelerine daha fazla fon bulmak, projesiyle ilgili 
onay almak, diğerleri ile iletişime geçmek, diğerle-
rinin başarılarını taklit etmek veya onları geçmek, 
yaptığı işe olan farkındalığı geliştirmekten motive ol-
maktadırlar (Gerber vd., 2012,s. 8). 

Kitle Fonlamanın Başarısını Etkileyen 
Unsurlar
Kitle fonlamasının başarıya ulaşmasına etki eden 
unsurların neler olabileceğine dair yapılan bir takım 
çalışmalarda önemli bir takım sonuçlara ulaşılmıştır. 
Başarıya etki eden bu faktörlerin bilinmesi projelerin 
sağlıklı yürütülmesinde kritik öneme haizdir. Yapılan 
araştırmalardan birinde Parker (2014, s.434), kitle 
fonlaması ile ilgili fonlayıcıların bilgi düzeyleri ve 
projelerin niteliklerine göre yatırımın geri dönüşü-
nü incelemiştir. Bilgisiz yatırımcılar en aktif destek-
leyicilerdir ve paradoksal olarak onların varlığı kitle 

fonlaması pazarlarının işleyişini bazen iyileştirebil-
mektedir. Benzer akıl yürütme kötü projeler için de 
geçerlidir. Sadece çok iyi projelerin egemen olduğu 
bir havuzda yatırımlar çok yavaş yayılacaktır. Kitle 
fonlaması organizasyonlarına katılacak projelerin ve 
yatırımcıların kalitesini artırmaya çalışmak yatırım-
ların geri dönüş oranlarını azaltabilir.  

Mollic (2014), ise çalışmasında 48.500 kitle fonlama-
sı projesine aktarılan 237 milyon dolarlık fonlamada 
başarıyı ya da başarısızlığı etkileyen unsurları incele-
miştir. Buna göre kişisel ağlar ve projenin kalitesi kitle 
fonlaması çabalarının başarısını;, projenin yapıldığı 
bölge ise önerilen projenin tipine göre fonlama ba-
şarısını etkilediğini tespit etmiştir. Örneğin gelişmiş 
bölgelerdeki teknoloji projeleri daha iyi fonlanırken 
yoksul bölgelerdeki küçük iş kurma projeleri ve yar-
dım projeleri daha başarılı fonlanabilmektedir. Mol-
lic, proje sahiplerinin kendilerini fonlayanlara karşı 
yükümlülüklerini büyük oranda yerine getirdiklerini 
ancak dörtte üçünden fazlasının ürünleri beklenen-
den daha uzun sürede teslim ettiğini gözlemlemiştir.

Kar amaçlı ve kar amaçsız projelerin performansları-
nı karşılaştırmak için yaklaşık 50.000 kitle fonlaması 
projesini değerlendiren Pitschner ve Pitschner-Finn 
(2014, s.391), kar amacı gütmeyen projelerin hedef-
lenen en düşük fon miktarına ulaşmalarının, kâr 
amacı güdenlere oranla daha muhtemel olduklarını 
bulmuşlardır. 

Bireysel ve bölgesel sosyal sermayenin kitle fonlaması 
projeleri üzerine etkisini araştıran bir çalışmada (Gi-
udici, Guerini, & Rossi-Lamastra, 2013, s.2); bireysel 
sosyal sermayenin bilgi asimetrik olduğunda proje-
nin başarısına olumlu katkısı olduğunu ve bölgesel 
sosyal sermayenin gelişmiş olmasının ise nitelikli 
projelerin fonlanmalarının başarı şansını artırdığı 
tespit edilmiştir. Buna rağmen bölgesel sosyal ser-
mayenin gelişmiş olduğu bölgelerde yapılan projeler 
diğer koşullar eşitse fonlanma ihtimali diğer bölgeler-
den daha düşük olmaktadır.

O halde kitle fonlamanın başarısını, fonlayıcıların 
bilgi düzeyleri, içinde bulunulan coğrafi bölge ve o 
bölgenin gelişmişlik düzeyi, sunulan projenin sahip 
olduğu nitelikler ve proje çıktısının ana hedefleri ile 
fon arayanların sahip oldukları kişisel ağlar, doğru-
dan etkileyen faktörlerdir. Bununla birlikte projeler 
oluşturulurken yatırımcıların ilgisini çekecek öneri-
ler projeye dâhil edilmelidir. Ancak her bir önerinin 
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yatırımcıya maliyeti ve ne kadar zaman harcanması 
gerektiği iyi hesap edilmelidir. Eğer çok zaman gerek-
tiren bir öneri sunuluyorsa, bunlara adet sınırlaması 
getirilmeli, verilen sözler zamanında ve eksiksiz yeri-
ne getirilmeye çalışılmalıdır. 

Türkiye’de Kitle Fonlaması
Türkiye’de kitle fonlaması henüz ne olduğu ve na-
sıl işlediği tam olarak anlaşılmayan bir araç olarak 
durmaktadır. Ülke içerisinde kitle fonlaması orga-
nizasyonu olarak faaliyet gösteren çeşitli siteler bu-
lunmaktadır. Örneğin Biayda, Crowdfon, Fongogo 
ve Fonlabeni’dir. Fonlabeni sitesi üzerinden başarıyla 
fonlanan sosyal sorumluluk projeleri arasında işit-
me engelliler için eğitim projesi, nöbetçi kütüphane 
projesi ve bulaşıcı hastalıklar için hazırlanmış tanıtıcı 
filmler yer almaktadır. Fongogo sitesinde ise Tavuk 
Çiftlikleri adlı proje kitle fonlaması sayesinde hayata 
geçirilmiş ve Gambiya’da kırsal bölgede yaşayan aile-
lere yardımda bulunulmuştur. Yine bu site aracılığıyla 
Türkiye’de her yıl 10 köy okuluna kütüphane kurma 
projesi yüzde 124 fon desteği alarak uygulanabilir 
hale gelmiştir (Fongogo,2015).

Türkiye’de faaliyet gösteren sitelerin tamamı genel 
amaçlıdır ve her birinde başarı ile tamamlanan proje 
sayıları yurtdışındaki örneklere göre çok azdır. Yara-
tıcı projelerin az olması, çeşitliliğin özellikle de tek-
nolojik projelerde niteliğin yakalanamamış olması, 
sivil toplum kuruluşlarının kendi projelerini buralar-
dan yayınlamamaları bu organizasyonlara olan ilgiyi 
kısıtlamaktadır. 

Hisse satışına olanak veren kitlesel fonlama sitesi ola-
rak kurulan Ortagiz.com 2014 yılının sonunda Borsa 
İstanbul Özel Pazar adı altında faaliyete giren finans-
man bulma ve likidite sağlama organizasyonun haya-
ta geçmesi ile hizmete geçemeden kapanmıştır. Özel 
Pazar ise bir kitle fonlamasına göre ağır şartları olan 
ve yüksek maliyetli bir oluşumdur.

Türkiye’de Kiva benzeri bir organizasyon Turkcell’in 
sponsorluğunda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tara-
fından kurulan Ekonomiye Kadın Gücü (www.eko-
nomiyekadingucu.com)  isimli bir kitle fonlaması 
organizasyonu faaliyetidir. Bu organizasyon kadın 
girişimcilere destek olmaktadır. Verilen kredilerin bir 
yıl içerisinde ödenmesi gerekliliği vardır. Bir internet 

perakendecisi (www.modanisa.com) Kiva üzerinden 
Müslüman kadınların kendi işlerini kurmaları için 
onlara borç vermektedir. 

Türkiye’de kitle fonlama sitelerinden fon toplayarak 
başarıya ulaşmış bir diğer projede Zumbara’dır. Pro-
jenin hayata geçmesi için 10 bin TL kaynak toplandı. 
Zaman kumbarası Zumbara’da, birisine ihtiyacına 
göre bir saatlik yardım edilmekte ve karşılığında bir 
saat kazanılarak, biriktirilmektedir. Ardından kişi ih-
tiyaç duyduğu konuda toplulukta yer alan diğer ki-
şilerden bir saatlik hizmet alabilmektedir (Altuntaş, 
2014).

Kitle Fonlaması ile İlgili Riskler ve Yasal 
Düzenleme
Kitle fonlaması ile ilgili riskler; başarısızlık, organi-
zasyonun kapanması, yetersiz likidite, siber saldırı ve 
yetersiz şeffaflık olarak sıralanabilir (Kirby ve Wor-
ner, 2014, s.5). Başarısızlık her projede olabilecek ve 
yatırımcılarca öngörülebilir risktir. Organizasyonun 
kapanması, yatırım yapılan projeden beklenen geri 
dönüşler gerçekleşmeden, yatırım yapılan proje ile il-
gili her türlü belge/bilginin kaybolması anlamına ge-
lebilir. Yetersiz likidite riski, verilen borcun ya da his-
se senedinin acil olarak nakde ihtiyaç duyulduğunda 
ikincil piyasanın yetersiz olmasıdır. Yetersiz şeffaflık 
ise risklerin açıklanmama eğilimini ifade etmektedir. 
Eğer kitle fonlama ciddi bir finansal araca dönüştü-
rülmek isteniliyorsa gerekli yasal düzenlemelerin ya-
pılması gerekir (Hemer, 2011, s.31). Bunun için her 
bir kitle fonlaması çeşidinin yasal bir statüye erişmesi 
gerekir. Organizasyonların, fonlayanların ve fonla-
nanların karşılıklı yükümlülüklerinin belirlenmesi 
bu noktada son derece önemlidir.

Kişilere yardım toplayan kitle fonlaması organizas-
yonları ile ilgili göz önünde bulundurulması gereken 
bir diğer unsur da muhtaç durumda olan kişinin kü-
resel bir izleyici kitlesine kendini tanıtma isteksiz-
liğidir. Gurur evrensel bir insan vasfıdır ve bireyler 
yardım bulabileceklerini bilseler bile buralara ka-
tılmaya isteksiz davranabilirler (Schmidt ve Cohen, 
2014,s.262). Burada yardıma muhtaç olan kişinin 
mahremiyetini sağlayabilecek ve yardım edenin gü-
venle yardım edebileceği kadar şeffaflığın sağlanabil-
mesi önemlidir.   
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Sonuç
Türkiye’de finansal amaçlı kurulan kitle fonlaması 
şirketlerin sayısı ve etkisi oldukça düşüktür. Bunun 
nedeni henüz girişimciler ve kamuoyu tarafından ye-
terince bilinmemesi ve güvenilirliğinin düşük olma-
sının yanı sıra vergi ve hukuki sorunlarının mevcut 
olması, bu yeni modelin önündeki önemli sorun-
lardandır. Bu nedenle kitlesel fonlama yöntemiyle 
Türkiye’de başarılı olmuş proje sayısı oldukça sınırlı-
dır. Sosyal amaçlı kitle fonlaması organizasyonunun 
yapılan yardımlardan kesmiş olduğu oran çok yük-
sektir ve bu oran banka kredilerinden daha yüksek 
oranlı olabilmektedir. Durumun sosyal sorumluluk 
çerçevesinde yeniden ele alınarak işletme giderlerinin 
kurumsal bağışlarla sağlandığı yurtdışı modellerin 
uygulanması, girişimcilerin ödemelerini daha kolay 
yapmalarını, bu fonların daha geniş kitlelere ulaşma-
larını sağlayacaktır. Sonuç olarak yoksul bölgelerdeki 
insanları yoksulluktan olabildiğince çabuk çıkarmak 
hedef olmalıdır. Ayrıca sosyal pazarlama uygulamala-
rında girişimlerin yalnız kurulması değil başarılarını 
artıracak desteklerinde verilmesi gereklidir. 

Kitlesel fonlamanın, başarı ve başarısızlığını etkile-
yen unsurları, proje hazırlama ve projeleri fonlamayı 
motive eden unsurların ortaya çıkarılması gerekliliği 
açıktır. 

Daha sonraki çalışmalarda kitle fonlaması ile ilgili 
dünya örnekleri göz önünde bulundurularak ve böl-
gesel farklılıklar gözetilerek sürdürülebilir, toplumsal 
katılımı sağlayabilecek modeller geliştirilmelidir. Bu 
model oluşturulurken: 

•	Kurumsal maliyetler en aza indirilerek en yüksek 
oranda fonun (mümkünse tamamı) proje sahip-
lerine verilmesi sağlanmalıdır.

•	 Şeffaflık sağlanmalı ve fon sağlayanın, fon sağla-
nanı takibi mümkün olmalıdır. 

•	 Proje hazırlamak ve bunları yayınlatmak kolay 
ve hızlı olmalıdır.

•	 Proje sahiplerinin takibi tek bir kuruma değil 
birden çok kuruma verilerek onların belli konu-
larda ve bölgelerde uzmanlaşabilmeleri sağlan-
malıdır. 

•	Özellikle karşılıksız yardımların yapılacağı kişi-
lerle (afetzedeler, hasta, yaşlı ve engelli gibi), yok-

sulluktan kurtulmak için fon arayışı olanlar ara-
sında ayrım yapılabilmeli, ilk gruptakilerin du-
rumlarındaki hassasiyet göz önüne alınmalıdır.

Bu çalışma yoksulluğun azaltılmasında, toplumların 
gelişmesinde ve diğer ülkeler nezdinde imajının kuv-
vetlendirilmesinde (yaratıcı fikirler, patent ve mar-
kalar sayesinde) önemli katkı sağlayacağı düşünülen 
kitle fonlamasının alaşılmasına yönelik bir çerçeve 
sunmaktadır. Kitle fonlama aracıları, fonlayıcılar ve 
yasa koyucular açısından önemli çıkarımların olduğu 
aşikârdır. Özellikle yasa koyucuların dolandırıcılık 
gibi istenmeyen durumlara yönelik tedbirler alması 
gerekmektedir. Fonlayıcılara ve toplumun diğer ke-
simlerine kitle fonlamanın avantajları doğru bir şekil-
de anlatılmalı ve bu aracın ekonomik büyümeye olan 
katkısının yüksek olacağı vurgulanmalıdır. 
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Özet
Günümüz koşullarında hem işletmeler hem de toplum 
tarafından desteklenen, sosyal sorumluluk kampanya-
ları çevresel ve toplumsal sorunların çözümünde rol 
alarak işletmelerin hedeflerine ve hedef kitlesine ula-
şabilmesi amacıyla kullanılan bir araçtır. Bu çalışma-
nın amacı işletmelerin sürdürdüğü sosyal sorumluluk 
kampanyalarıyla değişen müşteri algısının bağlılığa et-
kisini ölçmektir. Bu kapsamda yerli ve yabancı literatür 
araştırması sonucunda oluşturulan anket yöntemiyle 
müşterilerin işletme bağlılığına etkisi analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda ele alınan değişkenlerden markaya 
karşı tutum, müşteri niyeti, sosyal sorumluluğa karşı 
tutum bağlılığı etkilerken, işletme davranışının bağlılı-
ğa etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorumluluk, Sosyal 
Sorumluluk Kampanyaları, Müşteri Algıları, İşletme 
Bağlılığı

Abstract
Social responsibility compaigns supported both by bu-
sineses and public have a role in environmental and 
social issues and especially today it is a tool used to ac-
hieve the busines objectives and reach the target audi-
ence. This study aims to measure the effect of consumer 
perceptıons changing through the social responsibility 
compaigns carried by businesess to commitment. In 
this context, following a foreıng and local related litera-

ture study a survey is farmed and its reliability analysis 
is applied. Result indicate that brand behavior, costu-
mer ıntent and social responsibility behaviour have a 
positive effect on commitment whereas business beha-
viour has a negative effect.

Keywords: Social Responsibility, Social Responsibility 
Campaign, Customer Perception, Business Loyalty

Giriş 
Ekonomik, teknolojik, politik gelişmelerle bir bütün 
halinde olan toplum, teknolojinin gelişmesiyle bir-
likte çevresel ve toplumsal sorunlar ile karşı karşıya 
kalmıştır (Şerban, 2013,s. 82; Rose, 1954, s.85). Bil-
ginin ve haberleşmenin kolay yayılması toplumların 
bilinçlenmesini arttırmakta (Özgüven, 2010, s.3) ge-
lişen toplumlar da üreten işletmelerden sadece pay 
sahiplerinin ihtiyaçları değil, aynı zamanda diğer 
paydaşların da (toplum, tedarikçi, müşteri, tüketici, 
çalışanlar) artan çevresel ve toplumsal sorunlarına 
karşı ihtiyaçlarının karşılanmasını beklemektedirler 
(Givel, 2007, s.85). 

Çevresel faktörlerle etkileşim halinde olan, çevresiy-
le bir bütün halinde yaşayan ve aldıkları kararlarla 
olumlu veya olumsuz bir şekilde çevresini ve toplumu 
etkileyen işletmelerin (Özkaya, 2010, s.248) çevreye 
ve topluma karşı sorumlulukları artmaktadır (Secchi, 
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2009, s.565). Toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm 
aramanın yollarından biri olan sosyal sorumluluk 
kampanyaları işletmeler tarafından tüketicileri etki-
lemek için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan 
bu araştırmada gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
kampanyalarıyla değişen tüketici algılarının sonu-
cunda işletmeye karşı oluşan müşteri bağlılığı analiz 
edilmiştir.

Sosyal Sorumluluk Kampanyaları
Sosyal sorumluluk topluma ve çevreye faydalı olabi-
lecek şekilde tasarlanan, uygulanan ve kontrol edilen 
faaliyetler bütünüdür (Kotler ve Zaltman, 1971, s.5). 
Kotler ve Lee (2005)’e göre sosyal sorumluluk, her-
hangi bir sosyal nedenden dolayı oluşturulan bir faa-
liyeti destelemek ve sorumluluklarını yerine getirmek 
amacıyla işletme tarafından üstlenilen faaliyetlerdir 
(Kotler ve Lee, 2005, s.3). Yıllarca hem akademik ola-
rak hem de işletmeler tarafından önemi artarak ge-
lişen sosyal sorumluluk kavramı, işletmelerin sadece 
yönetimde profesyonelleşmesi değil aynı zamanda 
diğer paydaşlarını da olumlu etkileyecek faaliyetler-
de bulunmasıdır (Curroll ve Shabana, 2010, s.86). 
İşletme yöneticilerin sadece işletmeleriyle sorumlu 
olmayıp daha iyi bir toplum, çevre, refah, daha iyi 
bir yaşam kalitesi oluşturulması ve korunması için 
gönüllü olarak faaliyetlerde bulunması (Ural, 2012, 
s.217) ve işletmenin ekonomik faaliyetlerinde taraf-
lara herhangi bir zarar verilmeden yönetilmesi şek-
linde tanımlanmaktadır (Erkman ve Şahinoğlu, 2012, 
s.269).  Sosyal sorumluluk işletme çalışmalarına uy-
gun bir şekilde çevrelerine ve çevrenin ihtiyaçlarına 
duyarlı faaliyetlerde bulunmasıdır (Perusqua vd., 
2014, s.318).

Toplum tarafından kabul edilen sorunların çözülme-
si ve önlenmesi için gerekli olan faaliyetlere rehberlik 
eden işletmeler; çevre, toplum ve şirket politikalarıy-
la uyumlu faaliyetler gerçekleştirmektedirler (Curvey 
ve Noormohamed, 2014, s.62; Dolfman vd.,2012, 
s.1). Günümüzde sürdürülebilir kalkınma, toplumsal 
ve çevresel sorunlara çözümler bulma konusundaki 
etkilisiyle toplumsal ve çevresel sorunlara çözüm ara-
ma yollarından biri olan sosyal sorumluluk kampan-
yaları (Vasilescu vd., 2010, s.4177) kavramı 20. Yüzyıl 
da önem kazanmaya başlamıştır (Evans vd., 2013, 
s.8). Carroll, 1999’ e göre sosyal sorumluluk özellik-
le 20. Yüzyılın bir ürünüdür.  Genellikle son yıllarda 
araştırmacılar tarafından çok fazla önem verilmeye 
başlanmış ve çeşitli tanımları yapılmış olan sosyal 

sorumluluk kavramı (Popa ve Salanta, 2014, s.138) 
küreselleşen dünyada önemli bir kavram haline gel-
miştir (Amazeen, 2011, s.167).

Yaşadığımız dünyayı etkileyen bir kavram olması, iş-
letmenin iç ve dış çevresindeki kararlarında etkili ol-
ması, işletme için giderek öneminin artması (Şerban, 
2013, s.81) ve küreselleşme gibi faktörlerin etkisiyle 
pek çok işletme sosyal sorumluluk faaliyetlerini üst-
lenmeye başlamıştır (Kakava vd., 2013, s.674). 

İşletmelerin sosyal kampanyalar düzenlemesinin ve 
desteklemesinin amacı para kazanmanın yanında 
sosyal faaliyetlerde de rol olma isteğidir (Andres vd., 
2011, s.267). İşletmeler karlarını arttırmak ve pazar-
da farkındalık sağlamak için toplum tarafından kabul 
edilen ekonomik, çevresel, eğitim, sosyal, sağlık vb. 
konularla ilgili yürütülen kampanyalarda rol alarak 
hem sosyal yaşamın yükselmesini desteklemeyi hem 
de hedef kitlesine karşı değer kazanmayı amaçlamak-
tadır (Yurdakul, 2012, s.5573). Sosyal sorumluluk 
kampanyaları işletmelere ekonomik karlılık sağlama-
nın yanında sosyal faydalar da sağlamaktadır (İlter 
ve Bayraktaroğlu, 2007, s.52). İşletmelerin yoğun re-
kabete karşı farklılaşabilmesi (Özgüven, 2013, s.29), 
gününüz modern pazarlama koşullarında ürünlerini 
pazarlayabilmesi ve ürünü sunabilmesi için farklı bir 
yöntem olduğundan işletmeler tarafından destekle-
mektedir (Soni ve Soni, 2013, s.9).

Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına 
Karşı Tüketici Algısı ve Bağlılık
Kişilerin çevrelerinde kişileri, nesneleri, hareketleri 
gözlemlemesi (Odabaşı ve Barış, 2002, s.128) şeklin-
de ifade edilen algı kavramı kişilerin duyarlı oldukları 
sosyal sorunlara karşı işletmelerin faaliyetlerine göre 
olumlu veya olumsuz bir şekilde değişmektedir.

Sosyal sorumluluk, bir firmanın duruşunu, müşteri 
algılarını, markalaşmasını ve iletişimi de dahil olmak 
üzere pek çok konuda etkilemektedir (Stanaland vd., 
2011, s.47). Sosyal sorumluluk ile ilgili yapılan çalış-
malar hem toplumu hem de müşterilerin işletme ile 
ilgili davranışlarını etkilerken; müşteriler toplum so-
runlarına destek veren işletmelere ve o işletmelerin 
markalarına karşı olumlu tutumlar sergilemektedir 
(İncesu, 2011, s.78). Tüketicilerin işletme faaliyetle-
rine karşı sergiledikleri bu olumlu tutumlar işletme-
nin kurum ve  marka itibarını arttırmakta (Alnıaçık 
vd., 2011, s.84) bunun sonucunda işletme ürünlerine 
olan talep ve satın alma artmaktadır (Karahan, 2006, 
s.166).
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Müşteri bağlılığı müşterilerin geçmiş deneyimlerine 
karşı işletme ile ilişkisini sürdürmesi ve satın alma 
davranışını tekrarlamasıdır  (Özgüven, 2010, s.64). 
İletişim, etkileşim, ürünü kullanma sonrası ürüne 
karşı olumlu algılar oluşması işletmelerde bağlılığı 
destekleyecek faktörlerdir (Aaker, 1991).

İşletmelerin toplumda değer kazanmak, farkındalık 
yaratmak vb. faktörler için destek oldukları sosyal 
faaliyetler örgütsel bağlılık oluşturmasının yanında 
günümüz tüketicisinin işletmeye yönelik algılarını da 
etkilemektedir (Onaran vd., 2013, s. 134). Sosyal so-
rumluluk kampanyaları maliyet, güven ve kurumun 
imajı değişkenlerini arttırdığı için memnuniyeti art-
tırmakta ve bunun sonucunda ve müşteri bağlılığını 
geliştirmektedir (Özgüven, 2013, s.40).

Literatür Taraması
Sosyal sorumluluk kampanyalarında tüketici algıla-
malarıyla ilgili literatürde farklı değişkenlerle araştır-
malar yapılmıştır. (Maignan, 2001) sosyal sorumlu-
luk faaliyetlerinin tüketici algılamalarında kültürle-
rarası karşılaştırırken, (Kleina ve Dawar, 2004) sosyal 
sorumluluk faaliyetlerinde tüketicilerin nitelikleri ve 
markayı değerlendirmelerini incelemişlerdir. (Bec-
ker- Olsen vd., 2006) sosyal sorumluluk faaliyetle-
rinin tüketici davranışları üzerinde uyum, motivas-
yon ve satın alma tutumlarını, (Göksu, 2006) sosyal 
sorumluluk kampanyalarının marka imajına etkisi, 
(Pfau vd., 2008) sosyal sorumluluk kampanyalarının 
imaj, güvenirlik ve itibarının toplum üzerindeki etki-
si, (Ha-Brookshire ve Hodges, 2009) sosyal sorumlu 
tüketici davranışlarını,  (Lee ve Shin, 2009) işletme-
lerin sosyal sorumluluk faaliyetlerinde farkındalık 
ve satın alma niyeti arasındaki bağlantıyı, (Ferreira 
vd.,2010) sosyal sorumluluğun tüketici algılama-
larında olumlu etkisi olup olmadığını incelemiştir. 
(Stanaland, 2011) sosyal sorumlulukta tüketici algı-
lamaları, (Esch vd., 2014) çalışmasıyla  kitle iletişim 
araçlarıyla sosyal pazarlama kampanyaları incelen-
miştir (Onaran vd, 2013, s.135).

Sosyal sorumluluk kampanyalarının bağlılığa etkisi 
ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar örgütsel bağ-
lılık ve müşteri bağlılığı üzerine yapılmıştır. (Özgü-
ven, 2010, s.2013) sosyal pazarlama kampanyalarında 
memnuniyet ve bağlılığa etkisini, (Akbaş, 2010) ku-
rumsal sosyal sorumluluğun tüketici marka bağlılığı-
na etkisini araştırmıştır. 

Araştırma
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı işletmelerin uyguladıkları sos-
yal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla değişen müş-
teri algılarının bağlılığa etkisini ölçmektir. Araştırma 
amaçları doğrultusunda literatür taraması esnasında 
elde edilen bilgiler ile kuramsal yapı oluşturulmuştur. 

Araştırmanın Yöntemi 
Sosyal sorumluluk faaliyetleri aracılığıyla değişen 
müşteri algılarının bağlılığa etkisini ölçmek amacı ile 
verileri elde etmek için anket formu geliştirilmiştir. 
Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde katılımcıların demografik özelliklerini belirle-
meye yönelik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde 
müşteri algılarını ölçmek için Moosmayer ve Fuljahn, 
2010, s.549 ve Hürmeriç, 2009, s.147-150’nin geliş-
tirdikleri ölçekten; müşteri bağlılığını ölçmek için 
Özgüven, 2010, s.217’in (Oliver (1993), Sirdesmuch, 
Singh ve Sabol (2002), Bloemer ve Kasper (1999), 
Garbarino ve Johnson (1999)) ’den yararlanarak geliş-
tirip kullandığı ölçekten yararlanılarak ölçek gelişti-
rilmiştir. Ankette kullanılan ölçek ifadelerine katılım 
düzeyi “1: Kesinlikle Katılmıyorum ve 5: Kesinlikle 
Katılıyorum” aralığında 5’li Likert Ölçeği ile sayısal-
laştırılmıştır. Türkiye’deki GSM operatörlerini kulla-
nan müşterilerin evrenini oluşturduğu araştırmada 
maliyet ve zaman kısıtları göz önüne alınarak örnek-
lem yöntemi olarak kolayda örneklem kullanılmıştır. 
Araştırma için 20 gün internette kalan anketle sosyal 
paylaşım sitelerinden GSM operatörlerini kullanan 
müşterilere duyurularak 352 kişilik kullanılabilir ni-
cel bir veri toplama süreci geçirilmiştir. Uygulanan 
anketin içerik geçerliliğini test etmek amacıyla alan-
da uzman iki akademisyen tarafından ifade ve yapıyı 
temsil etmesi bakımından ölçek incelenmiştir. Pilot 
çalışmada 70 kişiye uygulanan anket formunda bazı 
ifadelerde düzeltme yapılmıştır. Ölçeklerdeki ifadele-
rin güvenilirliği ise Cronbach Alpha katsayısı ile test 
edilmiştir. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0,957 ve her 
bir faktörün güvenilirlik katsayıları 0,6’dan fazla ol-
duğu için ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilir.

Araştırmanın Modeli
Araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. Şekilde gö-
rüldüğü üzere müşteri algılarının alt faktörleri olan; 
markaya karşı tutum, işletme davranışı, müşteri ni-
yeti ve sosyal sorumluluğa karşı tutum gibi bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişken olan bağlılığa etkisi 
olduğu tahmin edilmektedir.
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Araştırma Hipotezleri
Araştırma amacı, model ve konu ile ilgili literatür ta-
ramasından elde edilen bilgiler dikkate alınarak aşa-
ğıdaki hipotezler kurulup test edilmiştir:

H1: Markaya karşı tutum bağlılık üzerinde olumlu 
bir etkiye sahiptir.

H2: İşletme davranışı bağlılık üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir.

H3: Müşteri niyeti bağlılık üzerinde olumlu bir et-
kiye sahiptir.

H4: Sosyal sorumluluğa karşı tutum bağlılık üze-
rinde olumlu bir etkiye sahiptir.

 

 

 

H1 

H2 

H3 

 

H4 

 

 

Markaya karşı tutum 

İşletme davranışı 

Müşteri niyeti 

Sosyal sorumluluğa 

karşı tutum 

Bağlılık 

Tablo 1.Katılımcıların Demografik Özellikleri
 

Demografik Değişkenler Frekans Yüzde 

 

Demografik Değişkenler Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 182 51,7 

 

Yaş 

20 ve altı 41 11,6 

Kadın 170 48,3 
 

21 - 30arası 220 62,5 

Meslek 

Öğrenci 154 43,8 
 

31 - 40 arası 62 17,6 

Memur 93 26,4 
 

41 - 50 arası 28 8 

Emekli 1 0,3 
 

51 ve üzeri 1 0,3 

İşçi 25 7,1 
 

Eğitim 

İlköğretim 11 3,1 

Diğer 79 22,4 
 

Lise 36 10,2 

Gelir 

500 TL ve aşağısı 101 28,7 
 

Ön lisans 38 10,8 

501 - 1500 arası 95 27 
 

Lisans 162 46 

1501 - 2500 arası 66 18,8 
 

Yüksek Lisans 81 23 

2501 ve yukarısı 90 25,6 
 

Doktora 24 6,8 

Toplam 352 100 

 

Toplam 352 100 

 

Analiz ve Bulgular
Yukarıdaki tablo incelendiğinde araştırmaya katılan-
ların cinsiyetlerinin dağılımına göre 182 katılımcı 
(%51,7) erkek, 170 katılımcı (% 48,3) ise kadındır. 
Araştırmaya katılanların yaşlarına göre dağılımı 41 
katılımcı (%11,6) 20 ve altı, 220 katılımcı (% 62,5) 21-
30 arası, 62 katılımcı (%17,6) 31-40 arası, 28 katılımcı 
(% 8)41 ve 50 arası, 1 katılımcı ise (0,3) 51 ve üzeridir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim düzeyleri-
nin dağılımı ise; 11 katılımcının (%3,1) ilköğretim, 36 
katılımcının (% 10,2) lise, 38 katılımcının (% 10,8) ön 
lisans, 162 katılımcının (%46) lisans, 81 katılımcının 
(%23) yüksek lisans, 24 katılımcının (%6,8) doktora 
seviyesinde oldukları tespit edilmiştir. Araştırmaya 
katılanların mesleklerine göre dağılımında 154 katı-
lımcı (%43,8) öğrenci, 93 katılımcı (% 26,4) memur, 
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1 katılımcı (%0,3) emekli, 25 katılımcı (%7,1) işçi, 79 
katılımcının da (%22, 4) diğer meslek grubundandır. 
Araştırmaya katılanların gelir durumlarına göre da-
ğılımları ise; 101 katılımcının (%28,7) 500 TL ve aşa-
ğısı, 95 katılımcı (%27) 501- 1500 arası, 66 katılımcı 
(%18,8) 1501- 2500 arası, 90 katılımcı (%25,6) 2501 
ve yukarısı olduğu tespit edilmiştir.

Faktör Analizi
Araştırma modelini oluşturan değişkenlere ilişkin 
açıklayıcı ve faktör analizi ve güvenilirlik analizleri-
nin sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.

Açıklayıcı faktör analizi sonucunda KMO değeri 
0,928 olarak tespit edilmiştir. Tüm ifadelerin dahil 

Tablo 2. Faktör ve Güvenilirlik Analizleri

  

Faktör 
Yükleri Alpha Özdeğer 

Açıklanan 
Varyans 

Bağlılık  0,852 5,727 51,512 

Sürekli o markayı kullanmaya başlarım. 0,811       

Sosyal sorumluluk kampanyası yürüttüğü için 

bağımlılığım daha yüksektir. 0,808       

Sosyal sorumluluk kampanyası yürüttüğü için 

çevremdeki kişilere tavsiye ederim. 0,638       

İşletmenin yürüttüğü sosyal sorumluluk kampanyaları 

müşteri bağlılığı yaratır. 0,485       

Markaya Karşı Tutum  0,846 3,481 9,874 

Marka hakkında olumsuz bir duygu veya düşüncem 

olsa da olumlu düşünmeye başlarım.  0,822      

Markanın bir sivil toplum örgütüyle kampanyayı 

yürütmesini doğru bulurum. 0,788      

Marka hakkında olumlu veya olumsuz bir düşüncem 

yokken olumlu düşünmeye başlarım.  0,673      

İtibarlı bir marka olduğunu düşünürüm. 0,63      

Aynı kategorideki markalar arasında o ürünün daha 

başarılı olduğunu düşünürüm. 0,553      

İşletme Davranışı  0,828 2,838 5,588 

İşletme sosyal kampanyaları istismar etmekten ziyade 

desteklemektedirler. 0,814      

İşletme sosyal kampanyalara karşı sorumlu bir şekilde 

hareket etmektedir. 0,798      

Müşteri Niyeti  0,839 1,735 4,902 

Sosyal kampanyalar ürünleri satın almamda beni daha 

istekli yapar. 0,787      

İşletmenin sosyal kampanyalar aracılığıyla yapılan 

pazarlama faaliyetleri gördükten sonra sosyal 

kampanyaları desteklemek için daha istekli olurum. 0,714      

Sosyal Sorumluluğa Karşı Tutumu  0,755 1,642 4,280 

Sosyal kampanyalar aracılığıyla yapılan pazarlama 

faaliyetleri işletmenin gelirini arttırması için iyi bir 

yoldur. 0,701       

İşletme para kaynağını arttırıcı sosyal kampanyalar 

aracılığıyla yapılan pazarlama faaliyetlerini kullanarak 

sosyal kampanyalar karşı sorumluluklarını yerine 

getirmektedir. 0,593       
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edildiği ölçeğin açıklanan varyans değeri 76,156’dır. 
Faktör analizi rotasyon yöntemi olarak Verimax kul-
lanılmıştır. Araştırma ölçeğinde algılanan kalite ölçe-
ğine ilişkin 11 ifadeye göre, markaya karşı tutum, iş-
letme davranışı, müşteri niyeti ve sosyal sorumluluğa 
karşı tutum olmak üzere toplam 4 faktör ve bağlılıkla 
ilgili tek faktör elde edilmiştir. 

Hipotezlerin Test Edilmesi
Araştırmanın bağımsız değişkenleri ile bağımlı de-
ğişken arasındaki ilişkiyi ölçmek ve hipotezleri test 
etmek için çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. 

Tablo 3’deki regresyon analizi sonuçlarına göre oluş-
turulan regresyon modelinde bağımsız değişkenler 

Tablo 3.  Regresyon Analizi Sonuçları

Model   

Standardize 

edilmemiş 
katsayı 

 

Standartlaştırılmış 
Katsayı 

  

    B 

Standart 

hata Beta t p 

1 Sabit 0,29 0,125   2,316 0,021 

  Markaya Karşı Tutum 0,584 0,05 0,579 11,591 0,001 

  İşletme Davranışı 0,02 0,043 0,023 0,459 0,646 

  Müşteri Niyeti 0,144 0,042 0,177 3,455 0,001 

  

Sosyal Sorumluluğa Karşı 
Tutumu 0,172 0,043 0,278 1,679 0,024 

R=0,778 R
2
=0,605 Düz.R

2
=0,600 F=132,708 p=0,000   

Bağımlı değişken: Bağlılık 

 

(markaya karşı tutum, işletme davranışı, müşteri ni-
yeti ve sosyal sorumluluğa karşı tutum) yardımıyla 
bağımlı değişkendeki değişim (R2 =%60,5) yüksek 
kısmı dört bağımsız değişken tarafından açıklanabil-
mektedir. Diğer bir ifade ile bağımsız değişkenlerin 
bağımlı değişkeni açıklama kabiliyeti yüksektir. Ay-
rıca modelin açıklayıcılığı ANNOVA testi sonucuna 
göre F=132,708 ve p=0,000 düzeyinde oldukça an-
lamlıdır.

Analiz sonuçlarına göre bağlılık üzerinde markaya 
karşı tutum, müşteri niyeti ve sosyal sorumluluğa 
karşı tutumu değişkenlerinin 0,05 anlamlılık seviye-
sinde pozitif yönde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu 
nedenle H1, H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. 
Tablodaki sonuçlara göre işletme davranışı değişke-
ninin bağlılık üzerinde istatistiki açıdan anlamlı bir 
etkisi bulunmadığı tespit edilmiş bu nedenle H2 hi-
potezi reddedilmiştir.

 

 

           H1 0,584 (11,591) 

                                                                       H2 0,02 (0,459) 

 

       H3 0,144 (3,455) 

                                                                      H4 0,172 (1,679) 

 

 

   

Hipotez numarası, B, (t değeri) 

 

Müşteri niyeti 

İşletme davranışı 

Markaya karşı tutum 

Bağlılık 

Sosyal sorumluluğa 

karşı tutum 



505

                                                                                                                          20. Ulusal Pazarlama Kongresi,  10-13 Haziran, 2015

Sonuç 
İşletmelerin uyguladıkları sosyal sorumluluk faali-
yetleri aracılığıyla değişen müşteri algılarının bağlı-
lığa etkisini incelendiği bu çalışmada hipotezler ku-
rulmuş ve test edilmiştir. Araştırma kapsamında elde 
edilen veriler sonucunda; markaya karşı tutumun 
bağlılığa olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna va-
rılmıştır. Bu sonuç literatürde (İncesu, 2011)’de Pro-
filo ve Aygaz’ın sosyal sorumluluk kampanyalarının 
marka farkındalığı üzerindeki etkisinin belirlenme-
sine yönelik yaptığı çalışmanın sonucuyla,  (Göksu 
2006)’da ‘Petrol İşletmeleri’ni ele alarak ortaya koy-
duğu çalışma sonucuyla, (Akbaş, 2010) ‘Baba Beni 
Okula Gönder’ kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
inceleyerek ortaya koyduğu sonucuyla, (Klein ve 
Dawar, 2004)’ de sosyal sorumluluk da müşterilerin 
markaya karşı tutumu ile ilgili yaptığı çalışma sonu-
cuyla benzer şekilde marka bağlılığına olumlu yönde 
katkı sağladığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamında işletme davranışı faktörünün 
bağlılığa olumlu yönde bir etkisinin olmadığı sonu-
cuna varılmıştır. Onaran ve arkadaşlarının 2013’ de 
eğitim destekli kurumsal sosyal sorumluluk kampan-
yalarına yönelik algıların ele aldıkları çalışmasında, 
tüketiciler işletmelerin sosyal sorumluluk kampan-
yalarına destek amacının imaj yükseltme ve müşteri 
kazanma olarak gördükleri sonucuna varılmıştır.

Araştırma kapsamında müşteri niyetinin bağlılığa 
olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. 
Moosmayer ve Fuljahn (2010)’da sosyal sorumluluk 
yöntemi olan neden ilişkili pazarlama faaliyetlerine 
yönelik yaptığı çalışma sonucunda müşteri niyeti de-
ğişkeninin mevcut çalışma sonucuna benzer şeklide 
sosyal sorumluluğa karşı olumlu yönde etkisi olduğu 
görülmektedir.

Araştırma kapsamında sosyal sorumluluğa karşı 
tutumun bağlılığa olumlu yönde etkisi olduğu so-
nucuna varılmıştır. Bu sonuç (Yılmaztürk, 2011)’de 
sosyal sorumluluk kampanyalarının katılımcıların 
tutumları ve satın alma davranışları ile ilgili yaptığı 
ve (Akdemir, 2008)’de GSM kullanıcılarının algıları-
na belirlemeye yönelik yaptığı (Özgüven, 2010) yap-
tığı X bankasının yürüttüğü sosyal sorumluluk kam-
panyalarına karşı tutumu ölçtüğü çalışma sonucuyla, 
(Ferreira vd., 2010)’da yaptığı çalışmasında ücret de-
ğişkeninin yanında tüketicilerin sosyal kampanyalara 
karşı olumlu tepkiler verdiği sonucuyla benzer şekil-
de olumlu yönde katkı sağladığı görülmektedir. 

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlara göre 
sosyal sorumlu bir şekilde davranan işletmeler yapa-
cakları faaliyetler ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle 
ile ilgili alacakları kararlarda bu analizlerden elde edi-
len veriler dikkate alınabilir.
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Özet
Sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde sosyal pazarla-
ma uzun süredir popüler bir konudur. Özellikle tek-
noloji ve insan davranışındaki değişimler birlikte in-
celendiğinde geleneksel anlamdaki sosyal pazarlama 
faaliyetlerinin bu değişimlerin uzağında kaldığı görül-
mektedir. Sosyal pazarlamanın mesaj, hedef kitle ve or-
tam seçiminde kitleselliği temel alan geleneksel pazar-
lama uygulamalarından sıyrılarak değişen teknoloji ve 
değişen tüketici davranışları doğrultusunda kendini 
yenilemesi gerekmektedir. Bu anlamda yeni teknoloji-
ler sosyal problemlere yönelik çözümlerin geliştirilmesi 
sürecinde sosyal pazarlama için önemli bir araç olarak 
değerlendirilebilir. 

Bu çalışma ile teknoloji merkezli bazı pazarlama uy-
gulamalarının sosyal pazarlama alanında kullanılma-
sı için bir model önerisi sunulmuştur. Öncelikle neden 
böyle bir yaklaşıma gereksinim olduğu anlatılmaya 
çalışılmış sonrasında da modelin temel unsurları ve 
sürecin işleyişi ifade edilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Mobil 
Pazarlama, İzinli Pazarlama, Lokasyon Bazlı 
Pazarlama

Abstract
Social marketing has been a popular topic for a long 
time for the realization of social goals. Especially depen-
ding on changes in technology and human behaviour, 
when analyzed together, conventional social marketing 
seen unable to keep pace with these transformations. 

Mass approach of social marketing on message, audi-
ence and media selection and other traditional mar-
keting practices must renewed in accordance with new 
technologies and new consumer behaviours. In this 
context, up-to-date technology can be considered as an 
important tool for social marketing in the development 
of solutions to social problems.

This study proposes a model in which some technology-
based marketing practices offered as a tool mix on soci-
al marketing field. First, necessity of such an approach 
has been explained. Then it has been tried to express 
the basic factors and process of model.

Keywords: Social Marketing, Mobile Marketing, 
Permission Marketing, Location-Based Marketing

Giriş
Dünya her alanda karmaşık değişimlere sahne ol-
maktadır. İnovasyon olgusunun genel kabul görmesi 
ve öneminin anlaşılarak yaygın bir kültür haline gel-
mesiyle birlikte pazarlama alanı için de yeni fırsatlar 
ortaya çıkmıştır. Akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisa-
yarlar ve tabletler gibi mobil cihazlar ile mobil inter-
netin yüksek penetrasyon oranları, 3G teknolojisinin 
yaygın bir şekilde kullanımı ve dünyada artık 4G’ye 
geçiş ve 5G uygulamaları için denemelere başlanmış-
tır. Özetle iletişim teknolojilerinin kullanım sıklığı ve 
yaygınlığındaki logaritmik artış pazarlama yönü ile 
özellikle iletişim faaliyetlerinin yeni bir platforma ta-
şınmasını, içeriklerin farklılaşmasını sağlamıştır. 

Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama’da 
Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi

A Proposal for a Model Using Technology-Based Marketing 
Practices on Social Marketing
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Teknoloji Bazlı Pazarlama Uygulamalarının Sosyal Pazarlama’da Kullanılmasına Yönelik Bir Model Önerisi

Sharma ve Sheth (2004)’e göre, internet, tıpkı endüst-
ri devrimi gibi, işletmelerde ve tüketici davranışla-
rında radikal bir değişime sebep olmuştur. Tüketici 
ihtiyaç ve isteklerinin dikkate alınmasına, işlem ma-
liyetlerinin düşmesine ve tüketicileri, zaman/mekan 
bazlı davranışlarda bulunma zorunluluğundan çıka-
rıp, zaman/mekan kısıtı olmaksızın hareket edebilme 
kabiliyetine kavuşturmuştur. 

Mobilite kavramının uygulamadaki yaygınlığını an-
layabilmek adına güncel istatistikler incelenebilir 
(Tablo.1). Örneğin, 2010-2013 yılları arasında inter-

nette geçirilen süre toplamı 451 milyar dakikadan 
890 milyar dakikaya çıkmıştır (KPCB, 2013). Otuz 
dört OECD ülkesinde 2014 yılı itibariyle 983 milyo-
nun üzerinde mobil internet kullanıcısı mevcut olup 
Türkiye yaklaşık 28,5 milyon abone sayısı ile 10. Sı-
rada yer almaktadır, yine bu 34 ülkede 344 milyonun 
üzerinde sabit bağlantı üzerinden internet abone-
liği olup Türkiye 8,5 milyon abone ile 11. sıradadır 
(OECD, 2015).  

Dakikada; küresel anlamda internette 640 terabyte 
kadar bir trafik gerçekleşmekte, 6 milyon facebook 

 Gelişmiş Ülkeler Gelişmekte Olan 
Ülkeler 

Toplam 

Mobil cihaz 
kullananların sayısı 
(kişi) (nüfusa oran) 

1,49 milyar (%119,2) 5,17 milyar (%87,6) 6,66 milyar (%93,1) 

Mobil internet erişimi 
olanların sayısı (kişi) 
(nüfusa oran) 

939 milyon (%75) 991 milyon (%16,8) 1,93 milyar (%26,7) 

 

Tablo 1. Mobil Cihaz ve Mobil İnternet Penetrasyon Oranları (2013)

Kaynak: ITU (International Telecommunication Union), Key ICT Indicators for Developed and Developing Countries and 
The World, 2015a.

sayfası görüntülenmekte, 2 milyon Google araması 
yapılmakta, Youtube’a 30 saatlik video eklenmekte, 
1.3 milyon video görüntülenmekte, 47.000 uygula-
ma indirilmekte, 204 milyon e-posta gönderilmekte, 
3.000 fotoğraf yüklenmekte, 20 milyon fotoğraf gö-
rüntülenmekte ve 100.000 tweet gönderilmektedir 

(Intel, 2012). Küresel anlamda yaşanan bu hızlı ge-
lişim Türkiye’de de benzer şekilde gözlenmektedir. 
Tablo.2 incelendiğinde, mobil telefona sahip olma ve 
mobil internet kullanım yaygınlığından, toplumun 
mobilitiye verdiği önem daha iyi anlaşılmaktadır. 

Mobil telefon sahipliği oranı  (%)                                           (2013 sonu itibariyle 69.661.108) 

2000 ‘01 ‘02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 

25,5 30,5 35,8 42,2 51,9 64,3 76,7 89,1 93,5 88,1 85,6 89,4 91,4 92,9 

Mobil İnternet kullanan birey oranı (%)                                 (2013 sonu itibariyle 23.323.118) 

2000 ‘01 ‘02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 

3,7 5,1 11,3 12,3 14,5 15,4 18,2 28,6 34,3 36,4 39,8 43,0 45,1 46,2 

 

Tablo 2. Türkiye’de Mobil Telefon Sahipliği ve Mobil İnternet Kullanım Oranları (2002-2013)

Kaynak: ITU (International Telecommunication Union), Percentage of Individuals Using The Internet, 2015b.
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Özellikle teknoloji ve insan davranışındaki deği-
şimler birlikte incelendiğinde geleneksel anlamdaki 
sosyal pazarlama faaliyetlerinin etkinliği ciddi bir şe-
kilde sorgulanabilir. Yeni teknolojiler sosyal problem-
lerin tespit edilip çözümlerin geliştirilmesi sürecinde 
sosyal pazarlama için giderek daha da önemli bir araç 
durumuna gelmiştir.

Bu çalışma ile teknoloji merkezli bazı pazarlama uy-
gulamalarının sosyal pazarlama alanında kullanıl-
ması için bir model önerisi sunulmuştur. Öncelikle 
neden böyle bir yaklaşıma gereksinim olduğu anla-
tılmaya çalışılmış sonrasında da modelin temel un-
surları ve sürecin işleyişi ifade edilmeye çalışılmıştır. 
Modelin geliştirilebilmesi adına sonraki çalışmalar 
için olası araştırma sorularına da yer verilmiştir. Aka-
demik çalışmalar ve teknolojiye dayalı uygulamalar 
ile geliştirilebileceğine inanılan bu modelin sosyal pa-
zarlama için yenilikçi bir bakış açısı ortaya koyduğu 
düşünülmektedir. 

Geleneksel Sosyal Pazarlama 
Sosyal hedeflerin gerçekleştirilmesinde sosyal pa-
zarlama uzun süredir popüler bir konudur (Wymer, 
2010; Wakefield vd., 2010). Sosyal pazarlama, birey-
lerin yaşam kalitesini iyileştirmek ve refah seviyesini 
yukarı çekmek için; çevre kirliliğinin önlenmesi, do-
ğal hayatın korunması, sigara ve alkol kullanmanın 
önlenmesi, aile planlaması, tüketimin azaltılması, 
atıkların kontrollü bertarafı, bulaşıcı hastalıklardan 
korunma, kanserin erken teşhisi, organ ve kan bağışı, 
alkollü araba kullanmayı önleme, eğitim seviyesinin 
yükseltilmesi, trafikte aşırı hızı önleme, anne sütüyle 
beslenme gibi toplumsal konularda davranış değişik-
liği oluşturmayı amaçlar. 

Sosyal pazarlamayı Andreasen (1993), ticari pazar-
lama tekniklerinin hedef kitleler üzerinde davranış 
değişikliği geliştirmeye yönelik programların analizi, 
planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi sü-
reçlerinde kullanılması olarak ifade ederken Kotler, 
Roberto ve Lee (2002, s.5) bu davranış değişikliğini; 
“bireyler, topluluklar veya bir bütün olarak toplum le-
hine, gönüllü olarak bir davranışı kabul etme, reddet-
me veya düzeltme” olarak vurgulamışlardır. Bloom 
ve Novelli (1981) ise, sosyal pazarlamayı, sosyal bir 
düşüncenin ya da uygulamanın hedef grup tarafın-
dan kabul edilebilirliğini arttırmak için programların 
tasarlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi süreci 
olarak ifade etmişlerdir. Kırk yıllık bir geçmişin ar-

dından sosyal pazarlama kavramına ilişkin 45’in üze-
rinde akademik tanımı mevcuttur. Kavrama ilişin bir 
fikir birliğinin eksikliği Andreasen (2006) tarafından 
sosyal pazarlamanın gelişimi adına önemli bir engel 
olarak yorumlanmaktadır.

Yapılan farklı tanımlar sosyal pazarlamanın, bireysel 
veya toplumsal (prosocial) ölçüde davranış değişik-
likleri oluşturmayı amaçladığını göstermektedir. Bu 
bağlamda bireyin kendi için bir davranış değişikli-
ğine gitmesi veya diğerlerinin menfaatini gözeterek 
özgeci (altruistic) bir tavır takınması sosyal pazarla-
ma kampanyalarının temel amacını oluşturmaktadır 
(Handelman ve Arnold, 1999; Dearing, 1996).

1950’li yıllarda sosyologlar (Wiebe, 1951) sosyal pa-
zarlama olgusuna odaklanırken birkaç on yıl sonra 
pazarlama perspektifi üzerinden kavram alansal bo-
yutta pazarlamacılar (Kotler ve Levy, 1969) tarafın-
dan çalışılmaya başlanmıştır. Andreasen (2002)›in 
analizine göre, 30 yıllık geçmişine rağmen sosyal pa-
zarlama alanı genel olarak tam anlaşılabilmiş değil-
dir. Benzer biçimde Grier ve Bryant (2005) da, sosyal 
pazarlamanın en çok kullanıldığı alanlardan biri olan 
kamu sağlığı sektöründe bile olgunun uygulamacıları  
tarafından iyi kavranamadığını belirtmektedir. Kav-
rama ilişkin sınırlı bir farkındalığın olduğu, sürecin 
ve kullanılabilecek araçların tam olarak algılanama-
dığı, eğilimin daha çok tutundurma faaliyetleri ile 
kısıtlı kaldığı ifade edilmektedir. Sosyal pazarlama 
alanında yapılan akademik çalışmaların genel olarak, 
sosyal pazarlamanın etkinliği ve özellikle kampanya-
larda ikna edebilirliğin hangi değişkenler ile  sağlan-
dığı üzerine yoğunlaştığı görülmektedir (Griskevici-
us ve van Vugt, 2012; Kubacki, ve Siemieniako, 2011). 
Ancak Wymer (2011) sosyal pazarlama çalışmaları-
nın daha geniş bir sosyal arka plana yayılması gereği-
ni ifade etmektedir.

Peattie ve Peattie (2003, 2009) sosyal amaçları ger-
çekleştirebilmek adına birçok ticari pazarlama tek-
niğinin kullanılmasını işin doğasına aykırı bulmakta 
olup özellikle tüketimin artmasına dikkat çekmekte-
dirler. Yazarlara göre pazarlama bileşenlerinin doğru-
dan sosyal pazarlamaya entegre edilmemesi, “ürün” 
yerine “öneri”, “dağıtım” yerine “erişebilirlik”, “fiyat” 
yerine “katılım maliyeti” ve “tutundurma” yerine “ile-
tişim” kullanılması daha uygundur. Blake (1999) ile 
Young v.d. (2010) çalışmalarında, davranış değişikliği 
alanında tutum-davranış boşluğu veya değer-hareket 
boşluğu olarak isimlendirilen durumu vurgularken, 
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Andreasen (2003, s.300) “değişime hazır olma” veya 
“değişime ilişkin düşünme” durumun nasıl harekete 
dönüştürülebileceği konusunda bir anlayış eksikliği 
olduğuna dikkat çekmektedir. Shove (2010) da bireyin 
bilgi, tutum ve değerleri ile davranışı arasında doğru-
sal bir ilişki olduğu varsayımlarını eleştirmektedir.

Dalsace ve Markovitch (2009) özellikle gelişmiş ül-
kelerde pazarlama kavramının negatif bir çağrışıma 
sahip olduğunu, davranış değişimi için bu kavramın 
kullanılmasının kimi zaman zorlayıcılığı ifade eden 
negatif bir algıya sebep olduğunu belirtmektedir.

Evans (2008)›a göre, Andreasen›in 2002 yılındaki 
çalışmasında sosyal pazarlamanın büyüme evresine 
girdiği tespitinden birkaç yıl sonra “sosyal medya” 
olgusun hızlı bir şekilde hayatımıza girmiş ve “sos-
yal medya pazarlaması” kavramı gündeme gelmiştir. 
Bu da toplumun sosyal pazarlamayı sosyal medya ile 
karıştırmasına, kavramı sosyal davranışı değişikliği 
yerine sosyal iletişim olarak algılamasını sağlamıştır.

Sosyal pazarlama olgusuna yönelik eleştirinin yapıl-
dığı çok sayıda yayın bulunmaktadır (ör: Goldberg, 
1995; Ling vd., 1992; Andreasen, 1994). Eleştiriler; 
bireylerin iradeleri yokmuş gibi idare edilmesi, bi-
reyin edilgenlikle ve davranışlarının rasyonellikle 
sınırlı olması, insanların kendi arzularından uzaklaş-
tırılarak geleneksel kalıplar içinde (baskın olan sosyal 
söylem doğrultusunda) davranış geliştirmeye zorlan-
ması şeklinde ifade edilmektedir (Dolenko, 1997; Raf-
topoulou, 2011). 

Sosyal pazarlama kampanyalarında kitlesel pazarla-
ma uygulamalarındaki gibi hedef kitlenin ciddi bir 
mesaj maruziyeti söz konusudur (Hastings vd., 2004; 
Elder vd., 2004; Wilson, 2000). Godin (2001), tüke-
ticilere kontrolsüz şekilde yönlendirilen mesaj bom-
bardımanı sürecinin tüketicinin ilgisini bölüp başka 
bir şey düşünmeye yönlendirdiğini belirterek bu 
durumu “tacizkâr pazarlama” olarak tanımlamıştır 
(Ünal, 2010, s.157). 

Yeni Yaklaşımların Gerekliliği
Sosyal pazarlamaya ilişkin akademik çalışmaların bir-
çoğunda (Kotler ve Lee, 2008; Hastings, 2007; French 
ve Blair-Stevens, 2006; Andreasen, 2002) iktisadi de-
ğişim teorisi ile sosyal pazarlamanın ilişkilendirildiği 
görülmektedir. Klasik iktisat teorisi bireyin rasyonel 
olduğu ve daima kendi faydasını maksimize etmek 
için gayret ettiği varsayımını destekler. Yine bu teori, 
insanın mevcut bilgi ve alternatifler ışığında sistema-
tik bir değerlendirme yaptığını ve sonuçta kendisi için 
en iyi olan için tercihte bulunduğunu varsaymaktadır. 
Tüketiciler en az maliyetle en fazla kazanım motivas-
yonuna sahip, kişisel çıkarına odaklanan aktörlerdir 
(Thaler, 2000; Doucouliagos, 1994; Bagozzi, 1975). 
Bu anlamda değişim teorisi, tüketicilerin belirli ürün 
ve hizmetlerden kazanımlarını onların fiyatları ile kı-
yasladığı, ticari pazarlama süreçleri ile daha fazla iliş-
kilendirilebilir. Mullainathan ve Thaler (2000) yeni 
davranışsal teoriye göre insanın irrasyonel olduğunu 
belirtmekte, Odabaşı (2014, s.120-126) ise iktisadi 

Kaynak: Odabaşı, Y. (2014), Postmodern Pazarlama, Mediacat Kitapları, s.120-121’den derlenmiştir. 

Modernist bakış açısı ile tüketici Postmodern bakış açısı ile tüketici 

Rasyoneldir Rasyonel değildir 

Planlı hareket eder Tutarsızdır 

Organize olur Dengesizdir 

Konformisttir Bireycidir 

Moral ve ahlaki değerlere sahiptir Moral ve ahlaki değerlere sıkı sıkıya bağlı 

değildir 

 

Tablo 3. Tüketicinin Modernist-Postmodernist Kavramlarına Göre Değerlendirilmesi

değişim teorisinden uzaklaşmayı Tablo.3’de göste-
rildiği gibi modernist-postmodernist kıyaslaması ile 
ifade etmektedir. 

Ayrıca Odabaşı (2014, s.126)’nın Dedeoğlu (2001, 
s.166-167)’ndan aktardığına göre, postmodernizmin 
kabullerinden biri olan tüketicinin pasif konumdan 
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çıkartılıp, aktif konuma getirilmesinin doğal bir so-
nucu olarak, postmodern tüketici özelliklerinin de 
farklı olacağının baştan kabullenilmesi gerekmekte-
dir ve tüketici davranışları ile ilgili postmodern öner-
melerin bazıları şöyle ifade edilebilir:

“Tüketici kişisel ve sosyal yapıda parçalanmış ve birey-
selleşmiştir. Büyük pazar dilimleri yerini mikro, kabile 
ya da niş olarak ifade edilebilen çok küçük pazar dilim-
lerine bırakmıştır.”

“Toplumsal taahhütlerin ve bağlılığın yerini bireysel 
taahhütler almış ve büyük anlatılara güvensizlik ve şüp-
hecilik artmıştır.”

“Geleceğe yönelik olarak iyimser ve sürekli ilerlemeyi 
hedef alan yaklaşım yerini, kötümser, bugünü yaşamayı 
içeren ve durağan yaklaşıma bırakmıştır.”

“Tüketici, birçok karşıt olay ve olguyu bir arada yaşaya-
bilmektedir. Bu da toleranslığın ve aynı zamanda kar-
maşanın artmasına yol açmaktadır.”

Yukarıda ifade edilmeye çalışıldığı üzere, günümüz 
bireyini, popüler bazı teorilerin geçerliliğini yitirmiş 
bazı varsayımları ile değerlendirmek yanlış olacak-
tır. Quarry ve Ramirez (2009), insanların önemli bir 
kısmının doğru olanın ne olduğu konusunda bilgi-
den etkileniyor olmasına rağmen riskli davranışlarda 
bulunmaya devam ettiğini vurgulamaktadır. Benzer 
şekilde Fukuda ve Ebina (2011) da, davranış değişik-
liğinin sadece doğru olanın ne olduğunu belirten bil-
giye maruz kalmakla yeterli olmayacağını, algı, tutum 
ve motivasyonların da süreçte önem taşıdığını savun-
maktadır. Yani, sadece doğru olanı işaret etmenin pek 
de etkili sonuç vermemesi tüketicinin rasyonelliği 
konusunda fikir vermektedir.

Sosyal pazarlama bileşenlerini ve böylece sosyal pa-
zarlama performansını etkileyen çok sayıda değiş-
kenden söz edilebilir. Bu sebeple sosyal pazarlama 
planlayıcılarının pazarlama kararlarını ilgili toplum-
sal alanı gözeterek geliştirmelidirler (Ekerete, 2001). 
Sosyal pazarlama uygulamaları farklı şekillerde uy-
gulama alanı bulsa da konuya ilişkin teorik yapının 
Amerika ve Avrupa’da geliştirildiği de dikkate alın-
malıdır. Bu anlamda yerele uygun bir yaklaşımın ek-
sikliği söz konusudur. 

Günümüz sosyal pazarlama uygulamaları incelen-
diğinde, “geleneksel” olarak ifade edebileceğimiz bu 
sosyal pazarlama yaklaşımının temel zayıflıkları şu 
maddeler halinde özetlenebilir:

•	 Kitlesel mesaj

•	 Kitlesel ortam

•	 Kontrolsüz sıklık

•	 Tek yönlü iletişim

•	 Düşük ilgi ve katılım düzeyi

•	 Kitlesel/geleneksel içerik, söylem (bilinenleri 
tekrar etmek, emir içeren söylem)

•	 Sonuçların ölçümlenememesi ve bu sebepten 
sürecin yönetilememesi (objektif değerlendirme 
ölçütlerinin olmaması)

•	 İzinli pazarlama yerine tacizkar pazarlama uygu-
lamalarının kullanılması

•	 Postmodern pazarlama algısı yerine modern ön-
cesi (zaman zaman satış anlayışı dönemini anım-
satan) bir pazarlama anlayışı ile kampanyaların 
tasarlanması

•	 Yüksek maliyet (kitlesel ortam kullanarak kitle-
sel mesaj taşımaktan kaynaklanan düşük etkin-
lik/maliyet oranı)

•	 Eğlence faktörünün göz ardı edildiği, tek düze, 
yaratıcılıktan uzak, çoğu zaman bireyi bekleyen 
tehditleri ifade eden sıkıcı içerik.

Belirtilmeye çalışılan bu unsurların bir araya gelmesi 
ile sosyal pazarlamanın etkinliğinde ciddi sıkıntılar 
yaşandığı görülmekte olup yeni bir model ihtiyacının 
ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Bir Model Önerisi
Bir topluluk için oldukça çekici düzeyde değişimi içe-
ren bir kampanya bir diğer grup için yeterli bulunma-
yabilir. Bu sebeple sosyal pazarlama kampanyalarının 
hedef kitlenin ihtiyaçları, arzuları ve motivasyonla-
rına uygun hale getirilerek tasarlanması önemlidir. 
(Donovan, 2011). 

İlgilenim (involvement) kavramı tüketim sürecinin 
açıklanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Bar-
ber vd., 2007; Ahmed vd., 2004; Mano vd., 1993; Holb-
rook vd., 1982). Yüksek/düşük ilgilenimli tüketiciler 
ile satın alım için düşük/yüksek katılım gerektiren 
ürünler olarak literatürde yer almaktadır (Schiffman 
v.d.., 2008; Quester v.d..,2007; Schiffman ve Kanuk, 
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2006). Zaichkowsky (1985: 342) tüketicinin ilgilenim 
düzeyinin bir ürüne yönelik kişisel ilgililik derecesine 
bağlı olduğunu savunmaktadır. Ürünler farklı kişiler 
için farklı anlamlara gelebilmektedir ve eğer ürün ki-
şinin alakalı olduğu birşey ise o ürün hakkkında bilgi 
edinmek istemesi muhtemeldir. Sosyal pazarlama sü-
recinde de hedef kitlenin dilimlendirilip alt grupların 
tanımlanması sonrası her alt gruba özel içeriklerin 

geliştirilmesi ve yine grup profiline hitap eden ortam 
karması üzerinden mesajın gönderilmesi, mesajın 
hedef kişi/grup tarafından amaca uygun olarak an-
lamlandırılması ve harekete geçirici bir etki taşıması 
bakımından önemli görülmektedir. Çalışmada bah-
sedilen, sosyal pazarlamanın geleneksel uygulamala-
rının zayıf yönleri dikkate alınarak aşağıdaki model 
geliştirilmeye çalışılmıştır.

Şekil.1 Teknoloji Bazlı Bir Sosyal Pazarlama Modeli

Önerilen model temel olarak sosyal pazarlama uy-
gulamalarında, gelişen teknolojinin kullanılmasını, 
bunu yaparken de mobil pazarlama, izinli pazarlama 
ve lokasyon bazlı pazarlama yaklaşımlarından istifa-
de edilmesi üzerine kurulmuştur. Bu modelin temel 
nitelikleri şunlardır:

•	 Hedef kitlenin pasif olmadığı, çift yönlü iletişim 
(etkileşim )

•	 Kişiye özel geliştirilmiş mesaj/içerik/ortam

•	 Doğru yer, doğru zaman ve doğru sıklık (hedef 
kitlenin ruh halini dikkate alan) (lokasyon bazlı 
pazarlama)

•	 Etkileşimlilik ve teknoloji kullanımı sayesinde 
etkinliğin ölçümlenebilir ve sürecin yönetilebilir 
olması

•	 Tacizkar yerine izinli pazarlama yaklaşımı, kişi-
sel gizliliğin korunması

•	 Postmodern birey yaklaşımı

•	 Eğlence, özgecilik (altruism), ortak paylaşım im-
kanı

•	 Maliyet etkinlik

•	 Kullanılan araçların çeşitliliği

•	 Gerçek zamanlı oluş -kişisel ilişkilendirilebilirli-
ğin yüksekliği- (lokasyonun veya zamanın dik-
kate alınarak mesajın taşınması)

Modelde, kişiselleştirilmiş mesaj ve ortamın yine 
hedef kitleye uygun zaman ve mekanlarda, hedef 
kitlenin izni ile ulaştırılması esas alınmaktadır. Kitle-
sellikten uzaklaşan bu tarz ile hedef kitlenin kendini 
özel hissetmesi ve kendine özel geliştirilmiş içeriğe 
karşı yüksek ilgilenim düzeyine sahip olması bek-
lenmektedir. Ayrıca mesaj içeriğini geliştirilmesinde 
hedef kitlenin farklı derecelerde sosyal ilişkiye sahip 
olduğu referans kişi veya grupların olması da başarıyı 
etkileyecek en temel unsurlardan biri olarak görül-
mektedir.

Mobil Pazarlama
Birebir pazarlama olarak da bilinen kişiselleştirilmiş 
pazarlama ürün ve hizmetlerin müşterilere, profil-
lerine uygun olarak sunulması sürecidir (Murthi ve 
Sarkar, 2003). Müşterinin ihtiyaçlarının net bir şekil-
de tanımlanması ve buna uygun ürün ve hizmetler 
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sunulması mantığına dayanır. Son  yıllarda teknolojik 
gelişmelerin paralelinde özellikle mobil cihazlar yo-
luyla müşterilerle iletişimin yapısı değişmeye başla-
mıştır. Mobil pazarlama işletmelere; etkileşim, yerel 
bilgiye erişim, müşteriye her an erişebilme imkanı 
gibi çok değerli imkanlar sunmakta, böylece tüketi-
ciye ilişkin bilgi toplanarak onların tercihleri daha 
doğru, hızlı ve düşük maliyetli olarak yorumlanabil-
mektedir (Choi, 2000). Gelecekte mobil kişisel pa-
zarlamayla gerçekleşecek işlem hacminin artacağı ve 
birebir pazarlamanın temel aracı haline geleceği tah-
minleri yapılmaktadır (O’Shea, 2007). 2015 sonunda 
internet kullanıcıların sayısının 3 milyar kişiye, inter-
net bağlantısı olan cihaz sayısı 15 milyara, 2020 yılın-
da ise 4 milyar kişilik erişime ve internete bağlanan 
31 milyar cihaz olacağı tahminini yapan Intel (2011) 
firması, mobil telefon kullanıcılarının profilini tespit 
etmeye yönelik çalışmalar da gerçekleştirmektedir. 
Intel’e göre mobil telefon kullanıcılarının; 

•	 %40’ı telefonlarını 7 gün 24 saat açık ve sürekli 
erişilebilir halde bırakmakta, 

•	 %80’i uyurken telefonlarını yataklarının yakı-
nında bulundurmakta, 

•	 %50’si telefonsuz bir sosyal yaşamın çok kötü 
olacağına inanmakta, 

•	 %43’ü telefonlarının kişisel stillerini yansıttığını 
düşünmekte, 

•	 %20’si telefonlarını kaybetmektense cüzdanla-
rını kaybetmeyi tercih edeceklerini bildirmekte,  

•	 Ortalama bir Amerikalı’nın günde, sosyalleşmek 
için mobil telefonuyla 2,7 saat vakit geçirmekte-
dir. 

İzinli Pazarlama
Godin (1999) tarafından geliştirilen izinli pazarla-
ma kavramı, kitlesel olan ve hedef odaklı olmaktan 
uzaklaşan geleneksel pazarlama yaklaşımına bir tepki 
niteliğindedir. Bu bakış açısı tüketicilerin yüksek ilgi-
lenim düzeyine sahip oldukları bazı mal ve  hizmetle-
re ait kişiselleştirilmiş içeriğe sahip, kendileri için bir 
fayda önerisi bulunan mesajları kendi rızalarıyla iste-
meleri mantığına dayanır. Mobil pazarlama ve izinli 
pazarlama konusunda çalışan bazı yazarların  (Dic-
kinger v.d., 2005; Bauer v.d., 2005; Carroll v.d., 2005; 
Wu ve Wang, 2005; Barnes ve Scornavacca, 2003; 

Krishnamurthy, 2001; Akaah v.d., 1995) çalışmaları 
incelendiğinde süreçte etkili olan başlıca faktörlerin; 
markaya güven, izin, mesaj içeriği, mesajın kişiselleş-
tirilmesi, tüketicinin kontrol gücü ve mahramiyeti, 
algılanan risk, sosyal normlar, tüketicinin bilgi düze-
yi, maliyet, uygunluk, algılanan yarar, mesaj ilgilili-
ği, kullanım kolaylığı, maddi fayda, ilgili tecrübeler, 
reklam sayısı/sıklığı, maliyet olduğu anlaşılmaktadır.

İşletmeler mobil pazarlamayı benimsemekte direnç 
sergilemekte olup bunun temel sebebi tüketicilerin, 
kişisel bilgi güvenliği ve spam mesajlara ilişkin çe-
kincelerinden dolayı, sürece dahil olmada isteksiz 
davranmalarıdır (Hoffman v.d. , 1999). Bu durum da 
aslında izinli pazarlama için önemli bir kaldıraç etkisi 
yaratma gücüne sahiptir. 

Lokasyon Bazlı Pazarlama
Lokasyon bazlı hizmetler; coğrafi bilgi sistemle-
ri (GIS), küresel konumlama sistemleri (GPS), çok 
fonksiyonlu mobil cihazlar ve internet ağ hizmetle-
rinin bir bütünü olarak  ifade edilebilir (Kuhn 2004; 
Jiang ve Yao, 2006). Müşterileriyle aralarında yeni 
iletişim kanalları geliştirmek isteyen işletmeler için 
lokasyon bazlı uygulamalar oldukça ilgi çekicidir 
(Sukaphat, 2011).  Küresel boyutta mobilitenin yay-
gınlaşması ve mobil iletişimin günlük hayatın vazge-
çilmez unsurlarından biri haline gelmesi, mobil tek-
nolojilerin pazarlama için, hiç olmadığı kadar önemli 
ve etkin bir araç olarak kullanılabilmesini sağlamıştır. 
Mobil cihazlar, gsm ve internet teknolojileri artık bi-
reylerin nerede olduğunun anlık olarak bilinebilme-
sine imkan tanımaktadır. Cihazların genelde 7/24 
açık ve bireyin yakınında olması, bireyi sürekli erişi-
lebilir hale getirmenin ötesinde mevcut lokasyonuna 
gore ona özel tekliflerin geliştirilmesinin de önünü 
açmıştır. Ticari pazarlamada kullanımı yaygınlaşma-
ya başlayan lokasyon bazlı mobil pazarlama anlayışı 
özellikle GSM operatörlerince bir hizmet olarak ticari 
abonelerine sunulmaktadır. Ilgili gsm operator abo-
nesi olan ve işletme yakınında bulunan mobil telefon 
sahiplerinin operatör tarafından tespit edilmesinin 
ardından sms yoluyla işletmenin ürünleri hakkında 
bilgi verilebilmekte, onlara özel anlık kampanyalar 
sunulabilmektedir. Ancak bu yaklaşımda, tüketici 
tarafından kişisel gizlilik hassasiyeti, tekliflerle ilgi-
lenim düzeyi benzeri konularda boşluklar da mev-
cuttur. İzinli olmadığı sürece sadece lokasyon bazlı 
mobil pazarlama uygulamalarının etkinliğine şüphe 
ile yaklaşılabilir. 
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Yukarıda özeti ifade edilmeye çalışılan model öneri-
si ve öneriye ilişkin temel unsurlar, geliştirilebilir ve 
çeşitlendirilebilir niteliktedir. Bu çalışma ile bir mo-
delin etkinliğinin sınanması değil önerilen modele 
ilişkin bir tartışma ortamının oluşturulması amaçlan-
mıştır. Bu bağlamda modele ilişkin yeni araştırma so-
rularının ve hipotezlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç Yerine 
Birey veya toplum bazında davranış değişikliği oluş-
turabilmek için disiplinler arası bir bakış açısı geliş-
tirmek yerine ticari pazarlamanın yeterli olabileceği 
kabulü tartışılır hale gelmiştir. Ticari pazarlamada 
kullanılabilen çok sayıda enstrümanın varlığına rağ-
men geleneksel metotlarla, değişmeyen içerik ve söy-
lemlerle kampanyalar geliştirmenin amaca hizmet 
etmediği görülmektedir. Sosyal pazarlamanın mesaj, 
hedef kitle ve ortamda kitleselliği temel alan gelenek-
sel pazarlama uygulamalarından sıyrılarak değişen 
teknoloji ve değişen tüketici davranışları doğrultu-
sunda kendini yenilemesi gerekmektedir. 

Bu çalışmada önerilen modelde modern bireyin, de-
ğişen algı ve beklentileri dikkate alınmıştır. Bunun 
için halihazırda ticari amaçla kullanılan mobil pazar-
lama uygulamalarının, davranış değişikliği oluşturma 
sürecinde bir araç olarak nasıl değerlendirilebileceği 
ifade edilmiştir. Yeni davranışsal boyutların dikkate 
alınarak yeni teknoloji uygulamalarının kullanılma-
sıyla, sosyal pazarlama kampanyalarının etkinliğinin 
artacağı öngörülmektedir. İfade edilmeye çalışılan 
model önerisinin geliştirilebilmesi için sonraki çalış-
malarda aşağıdaki sorulara cevap aranması gerektiği 
düşünülmektedir: 

•	Devlet önerilen modeli sosyal pazarlama kam-
panyalarında alternatif bir araç olarak kullana-
bilir mi?

•	 İçerik geliştirme sürecinde referans kişi ve grup-
ların rolü ve önemi nedir?

•	Hizmet sağlayıcılar nasıl bir ücretlendirme ya-
pabilir? Devlet bu tür kampanyaların ücretsiz bir 
şekilde karşılanması yönünde yasal düzenleme 
yapmalı mı?

•	 Süreçte farklı ortamlar (video, sesli mesaj, foto, 
sms, mms, oyun, sosyal medya vb.) daha etkin 
nasıl kullanılabilir?

•	Modele bağlı olarak geliştirilecek uygulamaların 
performansının ölçümlenmesinde hangi kriter-
ler kullanılabilir?

•	 Lokasyon bazlı pazarlama ve izinli pazarlama 
uygulamaları sırasında kişisel bilginin korunma-
sı nasıl sağlanabilir?

•	Model GSM operatörleri ve internet hizmet sağ-
layıcıları tarafından ticari bir ürün haline getiri-
lebilir mi?

•	Ne tür sosyal ilişkilerin (aile, sevgili, arkadaş, 
kanaat önderleri, ünlü simalar vb.) kullanımı, 
davranış değişikliği oluşturmada daha başarılı 
olabilir?

•	Modelin geliştirilmesi için farklı pazarlama yak-
laşımları ve uygulamaları sisteme entegre edile-
bilir mi?
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Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Risk Yönetimi, 
Sürdürülebilirlik, Yiyecek Zinciri, Tüketici

Faaliyet alanları ülke sınırlarını aşıp küresel ortam-
lara taşan tedarik zincirleri, gün geçtikçe daha da 
karmaşıklaşan ve belirsizleşen ortamlarda rekabet 
edebilmek ve yürürlüklerini sürdürebilmek için, re-
kabetçilik avantajlarını farklı boyutlarda yakalamaya 
çalışmaktadırlar. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik ve 
risk odaklı strateji geliştirme, tedarik zincirlerinin 
bu kaygılarını rekabetçiliğe dönüştürebilecekleri yeni 
alanlar olarak ilgi çekmeye başlamıştır. Özellikle, 
riskleri sürdürülebilirliğin her üç boyutunda da önle-
yebilmek kritik bir yaklaşım olarak değerlendirilme-
ye başlamıştır (Seuring ve Müller, 2008; Anderson ve 
Anderson, 2009). Buna rağmen, bu sürdürülebilirlik 
yaklaşımı, tedarik zinciri risk yönetimi çalışmaların-
da, özellikle de sosyal boyutunda, ihmal edilmekte-
dir (Hoffman vd., 2013). Ayrıca, tüketicilerin risk ve 
sürdürülebilirlik konularına bakış açılarının da önem 
taşıdığı ve çalışmalara dahil edilmesi gerekliliği vur-
gulanan bir diğer konudur (Olsson ve Skjöldebrand, 
2008; Hassini vd., 2012). Bu çalışmanın amacı, yi-
yecek zincirlerinde sürdürülebilirlik odaklı tedarik 
zinciri risk yönetimini tüketicilerin bakış açısı ile in-
celemek ve tüketiciler tarafından sürdürülebilirliğin 
her üç boyutuna yönelik vurgulanan risk faktörlerini 
ortaya koymaktır.

Tedarik zincirlerinin içinde bulundukları karmaşık 
ve zorlayıcı ortam, maruz kaldıkları riskleri arttır-
makta ve risk yönetimini tedarik zincirlerinin ayrıl-
maz bir parçası yapmaktadır (Gough, 1988; Chris-
topher ve Lee, 2004; Juttner, 2005; Khan ve Burnes, 
2007). Bir diğer yandan, sürdürülebilirlik, sosyal ve 
çevresel girişimlerin ekonomik faydaya dönüştürül-
düğü (Ameer ve Othman, 2012) ve tedarik zincirle-
rinde yer alması gereken bir yaklaşım olarak karşı-
mıza çıkmaktadır (Winter ve Knemeyer, 2012; Ashby 
vd., 2012; Linton vd., 2007; Ghadge vd., 2011). Artık, 
tedarik zincirlerinin risk yönetim ilkelerini çevresel 
ve sosyal taraflara da yönelterek, ekonomik varlıkla-
rını ve dolayısıyla rekabetçiliklerini korudukları ve 
hatta arttırdıkları fark edilmeye başlanmıştır (An-
derson ve Anderson, 2009). Buna rağmen, sürdü-
rülebilirlik yaklaşımı, tedarik zinciri risk yönetimi 
çalışmalarında ihmal edilmektedir (Krysiak, 2009; 
Hofmann vd., 2013).  Özellikle, sürdürülebilirliğin 
sosyal ve çevresel boyutları ekonomik boyutun ol-
dukça gerisinde kalmıştır ve her üç boyutu da birleş-
tiren çalışmalar azınlıktadır (Carter ve Rogers, 2008; 
Seuring ve Müller, 2008). Özellikle, sürdürülebilirlik 
odaklı risk yönetimimin kritik olduğu bazı sektörler-
de, sektöre odaklı çalışmaların gerekliliği vurgulanan 
bir diğer konudur (Juttner, 2005; Olson ve Wu, 2010; 
Carter ve Easton, 2011; Singhal vd., 2011; Hassini vd., 
2012). Örneğin, yiyecek sektöründe, son zamanlarda 
yaşanan skandallar, sürdürülebilirliğin, özellikle sos-
yal boyutundaki risklerinin, ihmal edildiğini açıkça 
ortaya koymuş ve bu, tüketicilerde güven kaybına 
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sebep olarak ilgili pazarlarda saygınlık ve rekabetçi-
lik kaybına sebep olmuştur (Wognum vd., 2011). Bu 
bağlamda, tüketicilerin bakış açışlarının çalışmalara 
dahil edilmesinin gerekliliği, hem oluşan güven kay-
bını azaltmak hem de yanlış algıyı düzelterek rekabet-
çiliği korumak anlamında önerilmektedir (Olsson ve 
Skjöldebrand, 2008; Van Kleef vd., 2009). 

Bu çalışma, daha geniş kapsamlı olarak yürütülmek-
te olan uygulamalı bir araştırmaya dayandırılmak-
tadır ve keşifsel amaçlı kurgulanan bir vaka analizi 
yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Vaka analizi, 
bir konunun derinlemesine araştırılmasında öneri-
len bir yöntemdir (Yin, 2009) ve yeni veya hala keş-
fe ihtiyacı olan sürdürülebilirlik konularında yaygın 
olarak kullanılmaktadır (Seuring, 2011; Hassini vd., 
2012). Araştırma, sürdürülebilirlik yaklaşımının, 
özellikle de sosyal boyutunun, daha bir önem ka-
zandığı yiyecek zincirlerinde (Akkerman vd., 2010; 
Cleland, 2010; Rajurkar ve Jain, 2011; Wognum vd., 
2011; Zanoni ve Zavanella, 2012) yapılmış ve yargı-
sal örneklem yöntemi ile belirlenmiş ve farklı yaş ve 
meslek gruplarından oluşan 10 tüketici ile yarı yapı-
landırılmış derinlemesine görüşme yöntemi ile nitel 
veri toplanmıştır. Sorular, kısıtlar teorisi ve kaos teo-
risi yaklaşımları çerçevesinde, görüşmeye sürdürüle-
bilirlik yaklaşımını yansıtacak ve sürdürülebilirliğin 
çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarının her üçü 
ile ilgili tehlikelerin tetiklenebileceği risk faktörlerini 
tartışmaya açacak nitelikte hazırlanmıştır. Toplanan 
veriler içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve tüke-
ticilerin sürdürülebilirlik odaklı tedarik zinciri risk 
yönetimine bakış açıları ile sürdürülebilirliğin her üç 
boyutuna yönelik vurguladıkları risk faktörleri ortaya 
koyulmuştur. İçerik analizinin geçerliliği ilgili alan-
dan üç akademisyen tarafından değerlendirilmiş ve 
onaylanmıştır (Yin, 1994; Berg, 2009).   

Araştırmada, tüketicilerin bakış açısına göre en çok 
davranışsal risk faktörleri vurgulanmıştır. Davranış-
sal risk faktörleri, tüm çalışanlar ve tüketicilerin de 
içinde bulunduğu tedarik zinciri üyelerinin davra-
nışlarına yansıyarak, tedarik zinciri faaliyetlerinde 
risk oluşmasına sebep olan etkenleri kapsamaktadır. 
Kültür, alışkanlıklar, kaderci yaklaşım veya eğitim, 
kötü tecrübeler gibi, davranışları etkileyen bir takım 
faktörler tarafından tetiklenen risklerin yanı sıra bi-
linçsizlik, bilgisizlik veya bilip de dikkate almama gibi 
riskli davranışları oluşturabilecek etkenler de bu kap-

samda değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra, vurdum-
duymazlık veya kayıtsızlık gibi önemsememe davra-
nışına yol açan, ayrıca yanlış algının oluşması ve hatta 
saygınlık tehdidinin oluşması sonucu tetiklenen risk-
ler de bu kapsamdadır. Tüketiciler, davranışsal risk 
faktörlerini takiben, yönetsel risk faktörlerinin yö-
netilmesinin gerekliliğini vurgulamışlardır. Yönetsel 
risk faktörleri, tedarik zincirinde yönetimsel kaynaklı 
oluşabilecek riskleri kapsamaktadır. Tedarik zinciri 
faaliyetlerini veya üyelerini yönetirken yeterli kontrol 
ve denetimin sağlanmaması, doğru yönetim yaklaşı-
mımın izlenmemesi veya yasal gerekliliklere uyulma-
ması gibi sebeplerden oluşabilecek risklerin yanı sıra 
tedarik zincirinin bir bütün olarak yönetilmesi yerine 
zincir üyelerinin bireysel bakış açısı ile yönetilmesi 
sonucu oluşan riskleri kapsamaktadır. Ayrıca, doğru 
planlamanın yapılmaması, sağlık ve güvenlik yöneti-
minin doğru yapılmaması ile sürekli gelişim strateji-
lerine adapte olunmaması ile bağlantılı oluşan risk-
leri de içermektedir. Bunları takiben, tedarik zinciri 
üyelerinin faaliyetlerini doğru, dürüst, etik ve ahlaki 
çerçevede yürütmeyerek ve bireysel çıkarları uğruna 
fırsatçılık yaparak yol açtıkları ahlaki risk faktörlerini 
ve tedarik zinciri üyelerinin yeterli yetkinlik ve kabi-
liyete sahip olmamalarından kaynaklanan yeterlilik 
risk faktörlerini de vurgulamışlardır. Tüketiciler en 
az, tedarik zincirinin kendi bünyesindeki ve çevresin-
deki üyeleri ve onların faaliyetleri ile sürekli etkileşim 
halinde işleyen yapısı sonucu ortaya çıkan karşılıklı 
bağlantılık risk faktörlerini vurgulamışlardır.  

Çalışma, tüketicilerin bakış açısına göre, yiyecek zin-
cirlerinde sürdürülebilirlik odaklı tedarik zinciri risk 
yönetiminin geliştirilmesi için, özellikle davranışsal 
ve yönetsel risk faktörlerine odaklanılmasının gerek-
liliğini ortaya koymuştur. Tüketiciler, firmaların veya 
markaların davranışsal ve yönetsel risk faktörlerini 
yönetme yönünde faaliyetlerini arttırarak, toplumsal 
farkındalık yaratmalarının, tüketicilerde oluşan yan-
lış algıyı düzetmelerinin ve güven eksikliğini geri ka-
zanmalarının gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu, özel-
likle sürdürülebilirliğin sosyal boyutuna yönelik ve 
hem akademisyenler hem de uygulamacılar için yeni 
çalışmalara ışık tutacak bir bulgu olarak değerlendiri-
lebilir. Çalışmanın, daha çok tüketici ile farklı sektör-
lerdeki tedarik zinciri üyelerinin bakış açılarının da 
dâhil edildiği bir kapsamda genişletilmesi, bulguların 
teyidi ve geçerliliği açısından katkı sağlayacaktır.
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Giriş
Sürdürülebilirlik gelecek nesillerin de kalkınma ih-
tiyaçlarına cevap verecek kaynakların geleceğe ak-
tarılabilmesi için yeni bir yaklaşım önermektedir. 
Sürdürülebilirlik, geleceğin ihtiyaçlarını tehlikeye at-
maksızın bugünkü ekonomik, sosyal ve ekolojik sis-
temlerin birlikte planlanmasını önermektedir. Kavra-
mın içerisinde şimdiki kuşaklar ile gelecek kuşaklar 
arasında eşitlik sağlanmasına yönelik bir kaygı söz 
konusudur (Ritzer, 2011: 368).  Bugün özellikle iklim 
kriziyle kendini gösteren, insan eliyle yaratılmış küre-
sel problemlerin çözümünün planlanması açısından 
sürdürülebilirlik anlayışı giderek daha da kritik bir 
önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada, sürdürülebilirliğin önemli konularının 
başında gelen çevresel sürdürülebilirlik çerçevesin-
de, işletme yöneticilerinin sürdürülebilirlik algısı ve 
işletmelerce gerçekleştirilen sürdürülebilirlik uygu-
lamalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
amaç doğrultusunda, iletişim sektöründe faaliyette 
bulunan ve önemli bir konumda olan “Turkcell ” şir-
ketinde görev yapan, stratejileri belirleyen ve sürdü-
rülebilirlik uygulamasını takip eden üst düzey yöne-
ticilerle bir vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Yöne-
ticilerin sürdürülebilirlik algılarının belirlenmesine 

yönelik olarak,  görüşme yöntemiyle araştırma veri-
leri toplanmıştır. Ayrıca işletmenin sosyal sorumlu-
luk kampanyaları, web siteleri, sosyal medya iletişimi 
(facebook vb.) incelenmiş ve analize dahil edilmiştir.

Literatür Analizi
Sürdürülebilirlik Kavramı
Modern bir yönetim paradigması olarak ele alınan 
sürdürülebilirlik, endüstri devrimi ile başlayan ve 
ekonomik fayda temelli üretim süreçlerinin uzun va-
dede sosyal fayda temelli çevresel ve sosyal gelişimi 
engelleyici etkisine alternatif olarak ileri sürülmüştür 
(Akgül, 2010; Tokgöz ve Önce, 2009; Kuşat, 2012). 
Bunun yanında, sürdürülebilirlik kavramı yaşamsal 
faaliyetlerin her alanında kendine yer bulabildiği için 
birçok konuyla birlikte kullanılarak farklı anlamlar 
yüklenebilen bir niteliğe de bürünmüştür (Yavuz, 
2010).  Sürdürülebilirliği savunanlar, işletmelerin 
geleneksel yöntemlere dayalı iş yapma modellerinin 
geçerliliklerini yitirdiklerini ifade etmektedir. Yeni 
bir iş modeli olma ve geleceğe yatırım yapma gerek-
liliği sürdürülebilirliğin iki temel özelliğidir (Tokgöz 
ve Önce, 2009). 

Sürdürülebilirliğin geniş tanımı çerçevesinden birçok 
yorum yapılmıştır. Özellikle sürdürülebilirlik savu-
nucuları, sürdürülecek olan ne? geliştirilecek olan ne? 
çevre ve kalkınmayla bağlantısı ne? ve ne kadar süre 
için sürdürülecek? gibi konular üzerinde çatışmakta-
dırlar (Mouri ve Christodoulou, 2012). Gasparatos 
vd. (2008), sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili sıklık-
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la paylaşılan birkaç konu üzerinde durmuşlardır. Bu 
konular;  ekonomik, çevresel, sosyal ve kurumsal ko-
nuların artan şekilde karşılıklı bağlılığı kadar bütün-
leştirilmesi, şimdiki faaliyetlerin gelecekteki sonuçla-
rının dikkate alınması, bugünkü eylemlerin sonuçla-
rına ilişkin belirsizliklerin varlığının kabul edilmesi 
ve ihtiyatla hareket edilmesi, kamuoyuyla birliktelik, 
kuşak içi ve kuşaklar arası eşitlik olarak belirtilmiştir 
Gasparatos vd. (2008). 

Sürdürülebilirliğin 3 Boyutu
Sürdürülebilir kalkınmaya bütünsel bakış açısı o fir-
manın çekirdek işlerini, büyümesini, karlılığını ve 
hatta hayatta kalmasını etkileyen stratejik bir bakış 
açıdır  (Lee ve Lam, 2012). Hart ve Milstein (2003) 
gerçek bir sürdürülebilir kalkınma girişiminin aynı 
zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faydaları elde 
etmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu yaklaşıma 
göre işletmelerin kurumsal olarak büyümesi ve kar-
lılığı kadar işletmelerin çevresel koruma, sosyal eşit-
lik, adalet ve ekonomik kalkınma gibi toplumsal he-
deflerin bir arada peşinden gitmeleri çok önemlidir 
(Öztel, vd. 2012).  Bu nedenle firmalar siyasi alanda 
sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, ekonomik, 
sosyal ve çevresel sermaye tabanını sürdürmeye ve 
büyütmeye katkı vermek durumundadırlar.

Ekonomik Sürdürülebilirlik
Ekonomik sürdürülebilirlik işletmenin finansal, mad-
di ve maddi olmayan sermaye gibi çeşitli ekonomik 
sermayelerinin yönetilmesini gerektirir. Ekonomik 
olarak sürdürülebilir firmalar, paydaşlarına yeterli 
likidite sağlarken, kalıcı bir nakit akışı garanti eder 
(Dyllick ve Hockerts, 2002). Kısaca, işletmelerin çev-
resel konuları kuruluş stratejisine entegre etmesinin, 
maliyet azaltıcı ve işletmenin etkinliğini geliştirici, 
ürün kalitesinde iyileştirici, pazar payı artışı sağlayan, 
yasaların ve rakiplerin önüne geçiren, yeni pazarlar 
yaratan,  çalışan motivasyonunu ve memnuniyetini 
arttıran ayrıca finansal yardımlara ulaştıran bir takım 
faydalar sağladığı görülmüştür (Zhu ve Sarkis, 2004).

Sosyal Sürdürebilirlik
Sosyal açıdan sürdürülebilir işletmeler insan serma-
yesini arttırarak, içinde faaliyet gösterdikleri topluma 
değer kattığı kadar toplumsal sermayeyi arttırarak 
da topluma değer katmalıdır (Dyllick ve Hockerts, 
2002). Bu nedenle sürdürülebilirliğin sosyal boyutu 
kalkınma, eğitim standartlarının arttırılması, halk 
sağlığı, kültürel çeşitliliğin sürdürülmesi ve sosyal 
adalet gibi konuların desteklenmesini içerir (Sarkis, 
vd. 2010).

Çevresel Sürdürülebilirlik
Çevresel sürdürülebilirlik, en geniş anlamıyla doğal 
kaynakların sürekliliğinin sağlanması ve gelecek ne-
sillere aktarılması anlamına gelmektedir. Çevresel 
üstünlük şeklinde de kavramsal olarak açıklanan çev-
resel sürdürülebilirlik, firmaların yasal zorunluluklar 
ve kirlilik önleyici çevresel girişimlerle, üstün bir çev-
resel performans yaratması sürecidir (Huang ve Yang, 
2014).

Metodoloji
Araştırmanın Amacı, Önemi ve Kısıtı 
Çalışmanın amacı, sürdürülebilirlik konusunda ça-
lışmaları olan işletmelerde bulunan tepe, orta ve alt 
kademe yöneticilerinin sürdürülebilirliği nasıl al-
gılandıklarının ve bu algının firma uygulamalarına 
olan yansımaları ortaya çıkarılmasıdır.  Bu anlamda 
işletme yöneticilerinin söz konusu olguya yaklaşım-
larının incelenmesi açısından araştırma önem taşı-
maktadır. Sürdürülebilir faaliyetlere ilişkin yönetici 
algılarının araştırılması kapsamında Turkcell’de farklı 
kademelerdeki üç yönetici ile görüşülmüştür. Araş-
tırmada sadece üç yöneticiden görüş alınabilmesi 
araştırmanın kısıtlarından birisidir. Bir diğer kısıt ise 
zaman ve maliyet kısıtıdır.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma nitel bir araştırma olup, veri toplama yön-
temi olarak derinlemesine görüşme yöntemi kullanıl-
mıştır. Stewart ve Cash (1995) görüşmeyi, “önceden 
belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma 
ve yanıtlama tarzına dayalı, karşılıklı ve etkileşimli 
bir iletişim süreci” olarak tanımlamıştır (Yıldırım, 
Şimşek, 2013). Görüşmeye gidilmeden önce, araştır-
manın amacına yönelik olarak açık uçlu sorular ile 
tümdengelimci strateji doğrultusunda hipotezlerin 
yerine bir takım sorular kullanılarak araştırmanın ge-
liştirilmesine ve düzenlenmesine çalışılmıştır. Sorula-
rın seçimi ve sırasına önem verilerek, görüşme formu 
yarı yapılandırılmış olarak hazırlanmıştır. Firmanın 
web sitesi başta olmak üzere, sürdürülebilirlik rapo-
ru, çeşitli makale ve gazete haberleri gözden geçiri-
lerek sorulacak olan sorular şekillendirilmiştir. Buna 
göre görüşme öncesi hazırlanan sorulardan bazıları 
aşağıdaki gibidir;

•	 Sürdürülebilirlik size ne anlam ifade etmekte-
dir? Aşağıda vereceğim kelimeler size ne hatır-
latmaktadır. Bunlar hakkında Turkcell’de yapılan 
çalışmalarla ilgili örnekler vererek anlatır mısı-
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nız? (Kurumsal Sosyal Sorumluluk, iş ahlakı, 
çevre politikaları, iklim değişikliği, toplumsal 
fayda, enerji politikaları, devlet düzenlemeleri ve 
serbest piyasa).

•	 Yukarıda bahsettiğiniz konularda, hangi alanla-
rın sizce önceliği vardır?

•	 Bu konular şirketinizin yöneticilerince ne ka-
dar algılanmaktadır? Nasıl yorumlanmaktadır 
(olumlu, olumsuz)?

•	 Sürdürülebilirlik faaliyetlerinden kurum olarak 
(kurum içi, kurum dışı) beklentileriniz nelerdir? 
Karşınıza çıkan engeller nelerdir ve bunları aş-
mak için neler yapılmaktadır.

•	 Turkcell’de çalıştığınız birimde (takımınız) sür-
dürülebilirlik konusunda hangi uygulamaları 
yapmaktadır?  Nasıl sonuçlar alınmıştır?

•	 Sürdürülebilirlik uygulamalarının Turkcell’in 
marka, ürün ve hizmetlerinize yönelik yansıma-
ları nelerdir? 

•	 Gelecekte sürdürülebilirlikle ilgili hangi alanlar-
da ve çalışmalar üzerinde yoğunlaşacaksınız?

Çalışmanın Turkcell’de yapılması ve bildiri olarak 
yayınlanması için dönemin Turkcell CEO’su Sürey-
ya Ciliv Bey’den gereken izinler alındıktan sonra 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme İstanbul 
Tepebaşı’nda bulunan Turkcell Plaza’da 30 Ocak 2015 
tarihinde kurumsal sorumluluklar müdürü, kurum-
sal sorumluluk uzmanı ve merkezi operasyonlar ürün 
ve enerji bölümü yöneticisi ile ayrı ayrı görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir. İki saatlik görüşme esnasında 
yapılan görüşmeler yazılı olarak ve ses kayıt cihazı 
ile kayıt edilmiştir. Elde edilen veriler Nvivo 10 nitel 
araştırma programı ile analiz edilmiştir. 

Güvenilirlik ve Geçerlilik
Nitel araştırmada geçerlilik araştırmacının araştırdı-
ğı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız 
gözlemesi anlamına gelmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 
2013; Kirk ve Miller, 1986).  Naoui (2014), iç geçerli-
liğin örneklemi tanımlamak için var olan teorik kav-
ramları gerektirdiğini ve teoriyi test etmek için öne-
rilerde bulunması gerektiğini belirtmiştir. Dış geçer-
lilik ise sırasıyla araştırma bulgularının teorik bakış 

açısına göre genellenebilir olmasıdır. Güvenilirlik ise, 
nicel araştırmalardaki gibi ele alınmayarak, verilerin 
daha çok tutarlı ve teyit edilebilir olmasıdır. Guba ve 
Lincoln,  güvenilirlik ve geçerlilikle paralel bir kav-
ram olan “dürüstlüğün” 4 boyut olarak: inandırıcılık, 
aktarılabilirlik, tutarlılık ve teyit edilebilirliği içerdi-
ğini belirtmişlerdir (Morse, vd., 2002). Bu bakımdan 
araştırma da görüşme yapılan kişilerin yönlendiril-
mesinden kaçınılarak, objektif olarak veriler elde edi-
lerek analiz edilmiş ve yorumlamalardan kaçınılarak 
objektif değerlendirmelerle yanıtların daha geçerli ve 
güvenilir olmasına çalışılmıştır.

Araştırma Bulguları ve Analiz
Turkcell yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucu 
kodlama yapılan ifadeler 9 kategoride sınıflanmıştır. 
Araştırmacılar bu kategorileri bulabilmek için anali-
ze başlamadan önce veri setini, araştırma soruları ve 
desenine göre görüşmeden gelen cevaplarla beraber 
incelemişlerdir. Kullanılan kelimeler ve mesajların 
anlamlarına göre nVivo 10  programında bulunan 
“nodes” menüsü üzerinden ana nodlar ve alt nodlar 
oluşturularak kodlanmıştır. Daha sonra oluşturu-
lan kodlarla görselleştirme için modeller çizilmiştir. 
Çizilen modeller Microsoft Visio 2010 programıyla 
bir araya getirilerek yeniden çizilmiştir.  Buna göre 
Turkcell’de sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkan 
kategoriler, sürdürülebilirlikle ilgili planlar, sürdü-
rülebilirlik uygulamalarındaki engeller, sürdürüle-
bilirliğe yönelik yönetici algıları, sürdürülebilirliğin 
anlamı, sürdürülebilirliğin Turkcell’e yansımaları, 
sürdürülebilirliğin yürütülmesi, sürdürülebilirlik uy-
gulamaları, sürdürülebilirlik uygulamalarından bek-
lentiler ve sürdürülebilirlikle ilgili fonksiyonel alanlar 
görsel olarak aşağıdaki gibi şekillenmiştir. 

İşletme üst yönetiminin algısında sürdürülebilirliğin 
anlamı çevresel, ekonomik ve sosyal olarak kendi 
içerisinde şekillenmiştir. Buna göre Turkcell 
yöneticileri sosyal sürdürülebilirlik denince yaşamın 
devamlılığı, firmaların toplumun ihtiyaçlarına 
karşı hevesli ve duyarlı olması, firmaların temel 
yetkinlikleriyle, dezavantajlı gruplar başta olmak 
üzere toplumsal fayda yaratması, iş ahlakı ve cinsiyet 
eşitliği gibi konuları algılamıştır
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Görüşmeler sonucunda yöneticilerin sürdürülebilir-
liğe yönelik algılarının genelde olumlu olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bunun dışında yöneticiler sürdürülebilirli-
ği, niş bir alan, işletmeler için bir hap niteliğinde yarar 
getiren vizyoner bir iş olarak algılamaktadır. Medyatik 
bir konu olarak tanımlanması çok önemlidir. Buradan 
hareketle işlemeler daha fazla medyada yer alarak sür-
dürülebilirlik kavramının toplumda daha fazla tartı-
şılmasına ön ayak olabilirler. Önümüzdeki yıllarda 
farkındalığın işletme, devlet ve toplum açısından daha 
da artacağına yönelik yönetici algıları mevcuttur. 

Örgütün sürdürülebilirlik algısının örgüt şemasında 
nereye konumlandırdığı, aslında örgütün sürdürüle-
bilirlik bakışının da temel açısını gösterir. Bu anlam-
da Turkcell’de Bireysel Pazarlama ve Satış’tan sorum-
lu genel müdür yardımcısına bağlı olarak Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk bölümü bulunmaktadır. Sürdü-
rülebilirlik faaliyetleri bu bölüm doğrultusunda tüm 
birimlerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Görüşme-
lerde ortaya çıkan Turkcell’de sürdürülebilir uygula-
malar ve işleyişine yönelik yapı ise şekil 2’deki gibidir.

Yöneticilerle yürütülen görüşme esnasında 
Turkcell’de hangi fonksiyonel alanların sürdürüle-
bilir faaliyetlerle yakın ilişkisi olduğu konusundaki 
düşünceleri sorulmuştur. Sürdürülebilirlik faaliyet-
lerinin tüm bölümlere bir şekilde etki ettiği ve her 
bir bölümün diğerleriyle sosyal, çevresel, ekonomik 
uygulamalar konusunda etkileşim halinde olduğunu 
belirtmişlerdir. Özellikle sürdürülebilirlikle ilgili uy-
gulamalar “Kurumsal Sorumluluklar Departmanı” 
liderliğinde gerçekleşmektedir. Turkcell’de bulunan 
her birim (bina, satış ofisi, vb.) kendi alt sürdürüle-
bilirlik raporunu hazırlayarak, bu raporlar kurumun 
bütünsel raporuna dönüştürülmektedir.  

Sürdürülebilirliğin yürütülmesi için kurumsal sosyal 
sorumluluk departmanının liderliğinde, bölümler 
arası koordinasyon ve iletişim sağlanarak, sürdürüle-
bilirlik raporunun hazırlanması ve enerji sertifikas-
yonlarının önemi hakkında yöneticiler görüş bildir-
miştir. Sürdürülebilirliğin Turkcell’e olan yansımaları 
ise, çalışan motivasyonunda artış ve Kardelenler pro-
jesinin olumlu etkileri olarak belirtilirken yöneticiler 
çevresel uygulamalarının çok fazla bir artı etkisinin 
olmadığını belirtmişlerdir.

 Şekil 1. Turkcell’de Sürdürülebilirliğin Anlamı

T urkcell’de Sürdürülebilirliğin 
A nlamı

Ç evresel ve 
E konomik 

Sürdürülebilirlik

Sosyal 
Sürdürülebilirlik

E nerji sertifikası
Geleceğin teknoloji konusu
ISO 50001
K arbon ayak izi
K arbon doğrulaması sertifikasyonu
K arbon saydamlık projesi

K endi alanlarımıza saygılı olmak
V erimli enerji tüketimi

C insiyet eşitliği

İş ahlakı
T oplumsal fayda
T emel yetkinlik
T oplumsal duyarlılık
T oplum ihtiyaçlarına karşı heveslilik
Y aşamın devamlılığı

Mobbing
R üşvet 
Y olsuzluk

Şeffaflık
Güvenilirlik
Dürüstlük

Y
ön

et
ic

ile
rin

 S
ür

dü
rü

le
bi

lir
liğ

e 
Y

ön
el

ik
 A

lg
ıla

rı

V izyoner biş iş
Niş bir alan
Medyatik bir konu
A rtan bir ilgi ve farkındalık var
Sürdürülebilirlik raporlaması 
etkili bir başlangıç
Genellikle olumlu bir algı mevcutDezavantajlı gruplar
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Şekil 2. Sürdürülebilir Uygulamalarına ve İşleyişine Yönelik Yapı

T urkcell Sürdürülebilir lik 
Uygulamalar ına ve İ şleyişine  İ lişkin Y apı

Sürdürülebilirlikle İ lgili 
Fonksiyonel A lanlar

Ç evresel Sürdürülebilirlik Sosyal Sürdürülebilirlik E konomik Sürdürülebilirlik

Pazarlama
A ğ işlemleri

 İdari işler

F inans bölümü
İnsan kaynakları

Pazarlama
Y atırımcı ilişkileri

Pazarlama
İnsan kaynakları

Sürdürülebilirlikle İ lgili 
Uygulamalar

A kıllı kadınlar kulübü
Ç evresel sürdürülebilirlik
Ç iftçi kulübü
Ç ocuğum ve ben

K ardelenler projesi

K urumsal etik
(M2M) Machine to Machine
T urkcell akademi
V an için T ürkiye K umbarası

Sürdürülebilirlikle İ lgili 
Planlar

V izyon ve misyon çerçevesinde uygulamalar

T edarik edilecek ürünlerde                 
sürdürülebilirliği ön plana almak

Sürdürülebilirlikle İ lgili 
Olası E ngeller

Y atırım maliyetleri
Niş bir alan

 
olması

B ilinç eksikliği

B ütünsel olarak toplum desteği

Sürdürülebilirlikle İ lgili 
B eklentiler

İklim stratejisi formüle etme
Örgütsel katılımı sağlayabilme
R isk haritasının çıkarılması
Sürdürülebilirlikte öncü şirket 
Uzun vadeli bir bakış

Ülke olarak hazırlanma
Y atırıma yönelik destekler

Sürdürülebilirliğin Y ürütülmesi

B ölümler arası 
koordinasyon ve iletişim
K SS departmanı l iderliği
ISO 50001 E nerji sertifikasyonu 
Sürdürülebilirlik R aporu

Sürdürülebilirliğin Y ansımaları

Ç alışan motivasyonunda olumlu
K ardelenler projesine oldukça olumlu 
algılar

Ç evresel sürdürülebilirliğin  artısı  yok
Ç evresel uygulamaların etkisi düşük

B ireysel Pazarlama ve Satış’tan 
sorumlu Genel Müdür Y ardımcısı

K urumsal Sosyal Sorumluluk, Sponsorluk 
ve ST K  ilişkileri

Ç evresel  uygulamalar
Dezavantajlı grup odaklı

 çalışmalar
E nerji odaklı çalışmalar
İklim stratejisi geliştirme

 K arbon ayak izine yoğunlaşma
Sürdürülebilirliğin farkındalığına yönelik eğitimler 
T akım üyeleri seviyesine inen çalışmalar

Farkındalığın oluşması

Sonuç ve Öneriler
Sürdürülebilirlik konusu çok farklı alanlarla iç içe ol-
ması, çok çeşitli uygulamaları gerektirmesi ve farklı 
kitlelerin desteğinin alınmasının gerekliliği vb. ne-
denlerle tam anlamıyla anlaşılması kolay bir kavram 
değildir. Ancak, toplumun tüm kesimlerince destek-
lenmesi, herkesin kendi alanındaki konuları tanımla-
yarak çalışmasını yapabileceği geniş tabanlı bir konu-

dur. Konunun önemi ve güncelliği tartışma götürmez 
bir niteliktedir. Ancak, paydaşların neler yaptığı ya da 
yapabileceğine yönelik planların eksiksiz ve acil bir 
şekilde ele alınması gerekmektedir. İşletme yönetici-
leri geniş taban içinde en önemli yeri almaktadır.

Bu çalışma bu kapsamda, işletme üst düzey yöneti-
cilerinin sürdürülebilirlikle ilgili algılarını incelemeyi 
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amaçlamıştır. Çünkü üst düzey yöneticilerin vizyonu 
şirketteki dönüşümün başlangıcı olacaktır. Bu amaç 
doğrultusunda, Türkiye’nin saygın ve büyük kuruluş-
larından biri olan Turkcell İletişim’de çalışan yöneti-
cilerle görüşme yöntemiyle yöneticilerin sürdürüle-
bilirlik algıları incelenmiş ve analiz edilmiştir.

Araştırma sonucunda geliştirilen öneriler ise şu şe-
kildedir;

•	 İşletme üst düzey yöneticileri sürdürülebilirlik 
kavramına oldukça olumlu bakmaktadır. Bu ba-
kış açısının tüm işletmeye yayılması için prog-
ramlar geliştirilmelidir.

•	 Üst düzey yöneticiler sürdürülebilirlik boyutları-
nı üst düzey bir anlayış ve kavramlarla tanımla-
yabilmektedir. Bu işletmenin sürdürülebilir gele-
ceği için bir umut vaad etmektedir. Ancak sür-
dürülebilirlik kavramı tüm örgüt çalışanlarına 
düzenli eğitimli programlarıyla aktarılarak çalı-
şanlarca daha fazla benimsenmesi sağlanmalıdır.

•	 Sürdürülebilirlik konusu özellikle devlet düzen-
lemeleriyle işletmelerin teşvik ve yönlendirmesi-
ni gerektirmektedir. 

•	 Sürdürülebilirlik konusunda medyanın ilgisi 
yüksektir. Bu önemli ve işletmelerce mutlaka 
kullanılması gereken bir politika aracı olmalıdır.

•	 İşletme sürdürülebilirlik konusundaki toplumsal 
farkındalığı fark etmiştir. Bu konuda yaratıcı ve 
toplum destekli projeler daha çok hayata geçiril-
melidir.  

•	 Sürdürülebilirlikle ilgili maliyetlerin yüksekliği 
özellikle işletmeleri zorlamakta bu nedenle bu 
konuda devlet teşviklerinin artması gerekmek-
tedir. 

Sonuç olarak gelişmekte olan ülkelerde işletmeler 
sürdürülebilirlik uygulamalarına geçmiş olsalar bile 
bu konu uzun dönemli ve sistemli bir çalışma prog-
ramını gerektirmektedir. Bu programların başarıya 
ulaşması için şirketlerin hiyerarşik yapılarında sür-
dürülebilirlik ayrıca yer edinmeli ve gerekirse CSO 
(Chief Sustainability Officer)  başkanlığında yürütül-
melidir. Böylece sürdürülebilirlik yönetim kurulları-
nın gündemine girerek iletişimde şeffaflık, operasyo-
nel faaliyetlerde bütünlük gibi avantajlar yaratacaktır. 
Sürdürülebilirlikle ilgili uygulamaların firmaların 
hedef ve değerleriyle uyumlu, tutarlı bir şekilde ta-
sarlanması, firmalara bütünleşik sürdürülebilir bir 
dönüşüm sunacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Turist Motivasyon Faktörleri, 
Destinasyon Pazarlaması, Marinalar, Deniz Turizmi, 
Hizmet Pazarlaması

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Türkiye’nin turizm gelirlerinin %20’si deniz turiz-
minden sağlanmaktadır. Ancak, yatçılık potansiyeli 
yüksek Türkiye’nin, 46 marina sayısı dikkate alındı-
ğında, daha çok marina yatırımına ihtiyaç duyduğu 
ve aynı zamanda mevcut marinaların kullanım ka-
pasitelerini artırma gerekliliği açıktır. Öte yandan, 
Türkiye’nin marina sayısının artışına dönük devam 
eden yat limanı projeleri bulunmaktadır (İMEAK 
DTO, 2014). Dolayısıyla, gelişmekte olan marina pa-
zarı için etkin bir pazarlama stratejisi oluşturulması 
üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Öte 
yandan, gerek literatürde gerekse sektörde bu anlam-
da yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır (Kozan 
vd., 2014). Araştırma, hem mevcut ve yeni yatırımı 
yapılan marinaların pazarlama stratejilerini geliştir-
melerinde kullanabilecekleri bir kaynak oluşturarak 
marina sektörüne, hem de deniz turizminin az çalışıl-
mış bir alanı olan yatçılık ve marinacılık literatürüne ; 
yatçı müşterilerin demografik ve yatçılık özelliklerini, 
marina tercihinin karar vericilerini , destinasyon ter-
cihinin marina seçimindeki rolünü ve kullanılan bil-
gi kaynaklarını, yatçıların marinadan beklentilerini 
ve yatçılığa yönelmelerinde etkili kişisel motivasyon 
faktörlerini belirlemek suretiyle katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır.

Literatür Analizi
Turizm literatüründe, turistlerin bir destinasyona yö-
nelimlerini açıklamada itici ve çekici olmak üzere iki 
temel motivasyon faktörü ele alınmaktadır. Rutinden 
kaçmak, macera arayışı (Kim vd., 2003; Beerli ve Mar-
tin, 2004; Yooshik ve Uysal, 2005) gibi itici faktörler 
bir turistin seyahat etmeye dair ihtiyaçları veya arzu-
ları olarak tariflenirken (Baloğlu ve Uysal, 1996), em-
niyet, güvenlik, doğal güzellik (Kim vd., 2000; Chen 
ve Gürsoy, 2001; Beerli ve Martin, 2004) gibi çekici 
faktörler destinasyonun cazibesi veya seçiminde rol 
oynayan unsurlar olarak belirtilmektedir (Özdemir, 
2014). Öte yandan literatürde bazı yat limanları veya 
marinaların, sahip olduğu özellikler dolayısıyla, tatil 
destinasyonu marinalar olarak kabul edilebileceği be-
lirtilmekte olup (Page, 1995; Sarı, 2013), marinaların 
tercih edilebilirliklerini itici ve çekici faktörlerle açık-
lamak mümkündür. 

Marinalar, müşterilerine çeşitli hizmetler sunmak-
tadırlar. Literatürde doğrudan marina müşterisine 
dönük yapılan kısıtlı sayıda çalışmada, marina müş-
terilerinin en çok kendilerine sunulan sosyal çevre-
den etkilendikleri belirtilmiştir (Nas ve Coşar, 2014). 
Hizmet faktörünün en etkileyici bileşeni olarak mari-
na tesislerinin hijyen ve temizliği bulunmuş (Akaltan 
ve Nas, 2014; Nas ve Coşar, 2014), marinanın müş-
terinin gezi rotası üzerinde bulunmasının da ciddi 
bir avantaj yarattığı belirtilmiştir (Akaltan ve Nas, 
2014).  Öte yandan marina yöneticilerinin görüşle-
rine dayalı yapılan çalışmalarda; marinadaki manev-
ra alanının yeterli alana sahip olması (Sarı, 2012) ve 
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yat sahiplerinin su, tuvalet, atık bertarafı, emniyet 
ekipmanları, elektrik, yakıt ve yangın koruyucu gibi 
temel ihtiyaçlarının marina tarafından karşılanması 
gerekliliği belirtilmiştir (Conti, 1993). Heron ve Juju 
(2012) marina çalışanlarının aynı zamanda iyi eği-
timli ve marinayı temsil yeteneği olan kişiler arasın-
dan seçilmesi gerekliliğini, Sarı (2012) ise marinanın 
somut özellikleri, güvenilirliği, inanılırlığı, müşteriyi 
anlamadaki başarısı gibi faktörlerin hizmet kalitesini 
algılamadaki önemini vurgulamaktadırlar. 

Marina çekicilik kriterleri olarak; Sarıışık vd. (2011) 
marinanın lokasyonu, çalışanının tecrübesi, şehir 
marinası olması, beş altın çıpa, mavi bayrak, kalite ve 
yüksek güvenliğe sahip olmasını, Eriş (2007) ise ma-
rinanın doğal güzelliği, eğlenceye yakınlığı, huzurlu 
bir atmosfere sahip olması, iklimi ve deniz karakteris-
tiklerinin önemini konu almıştır. Ayrıca, Eriş (2007) 
yabancı yatçıların marinadan önce destinasyon terci-
hinde bulunduklarını belirtmiştir.  

Yatçıların marinadan beklentilerinin yarışçı, deniz-
ci, tatilci gibi hangi amaçla yatçılığa yöneldiklerine 
(Paker, 2011) ve sahip oldukları yat tipine (Kiss-
man,1996) göre farklılaşabildiği belirtilmektedir He-
ron ve Juju (2012) ise, mega yatçıların elektrik, su, 
yakıt ikmali, manevra alanı, yüksek güvenlik, fiziksel 
alanlarının diğerlerinden ayrılması gibi taleplerinin 
çok farklı olabileceğinin altını çizmektedirler. Eriş 
(2007) yat sahibinin yerli veya yabancı olmasının, 
yatçılığa ayrılan veya marinada geçirilen zamanın da 
müşteri beklentileri üzerinde farklılık yaratabileceği-
ni eklemektedir. Loke (2005) gelişmekte olan ülkeler-
de yatçılığın bir statü göstergesi olabileceğini, yat sa-
hiplerinin teknelerinde ücretli kaptan bulundurduk-
larını ve daha çok motor yat tipini tercih ettiklerini 
belirtmektedir. 

Literatürde, marinaların tutundurma araçları ko-
nusunda da çalışmalar yapılmıştır. Ağızdan ağıza 
pazarlamanın marinalar için en etkili tutundurma 
araçlarından biri olduğu (Eriş,2007; Arlı 2012b) ve 
medeni durum, yaş ve eğitim seviyesinin tutundurma 
bileşenlerini uygularken farklılık yaratabileceği (Arlı, 
2012a) çeşitli çalışmalarda belirtilmiştir.

Araştırma Tasarımı ve Yöntem
Çalışma, nitel ve nicel olmak üzere iki ana aşamadan 
oluşmuş, araştırma yönteminde çeşitleme yaklaşımı 
kullanılmıştır. Araştırmanın nitel aşamasında, 2014 
yılında deniz turizmi ve marinalar üzerine düzenle-
nen konferanslar takip edilmiş, literatür taraması ya-
pılmış, 5 marina yöneticisi, 1 marina tedarikçisi ve 1 
akademisyenle yapılandırılmamış ve yapılandırılmış 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışma-
lar sonrası elde edilen 50 marina özelliği ve 35 kişisel 
motivasyon değişkeni, nitel çalışmaların her birin-
deki frekans sayılarını gösterir bir tablo ile konunun 
uzmanı 8 akademisyenin görüşlerine sunulmuş, her 
bir değişkene dair akademisyenlerin görüşlerinin 
frekansı dikkate alınarak bazıları elenmiş, benzer an-
lam taşıyanlar birleştirilmiştir. Sonrasında, 10 marina 
müşterisiyle soruların anlaşılabilirliği ve yat müşteri-
siyle doğrudan ilişkili olup olmadığı sorgulanmıştır. 
38 marina özelliği ve 12 kişisel motivasyon faktörü 
soru formuna eklenmek üzere seçilmiş, keşifsel fak-
tör analizi sonuçlarının güvenilirliğinde genel olarak 
kullanılan değişken sayısının 5 katı olması gerekliliği 
dikkate alınarak (Hair, 2014), 261 kişiye ulaşılmıştır.  
Soru formu, İzmir ve Aydın’da yer alan; Levent Ma-
rina, Port Alaçatı, Setur Altınyunus, IC Çeşme, Teos 
Marina, Didim D Marin ve Setur Kuşadası marinala-
rının yatçı müşterilerine, Ağustos-Eylül 2014 ayların-
da uygulanmıştır. Cevapların %71’i yüz yüze görüş-
me , %29’u internet ve başkaları kanalıyla yanıt alma 
yöntemiyle ve tesadüfi olmayan, yargısal örnekleme 
metoduyla toplanmıştır. Anketin birinci bölümü; 
yatçıların demografik özelliklerini belirlemek, 2.bö-
lümü; marina özelliklerinin yatçılar tarafından hangi 
önem derecesine sahip olduğu ölçmek ve 3. bölüm 
ise, yatçıların hangi motivasyon faktörlerinden daha 
çok etkilenerek yatçılığa yöneldiklerini sorgulamak 
üzere tasarlanmıştır. Anket uygulamasından sonra, 
katılımcıların demografik özelliklerinin frekans ana-
lizleri yapılmış ve 2. ve 3. bölümde 5’li Likert önem 
ölçeğine göre ( “5” Çok önemli, “1” Hiç önemli de-
ğil) verdikleri puanların ortalamaları hesaplanmış-
tır. Öte yandan, keşifsel faktör analizi, gerek marina 
özellikleri gerekse kişisel motivasyon değişkenlerine 
varimax döndürme metodu kullanılarak ve öz değeri 
1’den küçük  faktörleri değerlendirme dışında bıraka-
rak uygulanmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değe-
ri 0,84 ve 0,82 olarak hesaplanarak örneklem yeterli 
bulunmuş ve Bartlett testi ile “p” değeri 0,000 olarak 
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hesaplanarak istatistiki olarak yeterli kabul edilmiştir 
(Hair vd., 2014). Faktörlerin toplam varyansı açıkla-
ma oranı, marina özelliklerine dair faktörler için % 
61,36 ve yatçılığa yönelmede etkili kişisel motivasyon 
faktörleri için % 64, 67 dir. Faktör analizi sonuçları, 
bağımsız iki örnek t testi uygulanarak, yatçı profilleri-
ne göre gösterdikleri değişiklikler incelenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma 
Yatçı Müşterilerin Demografik Özellikleri
Tablo 1.1. incelediğinde; yatçıların ağırlıklı olarak 40 
yaş üstü, evli, yüksek gelirli ve eğitimli erkeklerden 
oluştuğu gözlenmiştir. Müşterilerin çoğu İzmir’de 
yaşayan Türkler olup, kendi işini yapmakta veya bir 
şirket için çalışmaktadırlar. Öte yandan, çoğunluğu 
deniz tecrübesi 4 yılı aşkın, 15 m altı yelkenli tip yat 
sahibidirler. Ağırlıklı olarak, ücretli personel bulun-
durmadıkları ve marinalarla en uzun sözleşme sü-
resi olan 1 yıla yönelimli oldukları gözlenmiştir. Yaz 
mevsimi favori mevsim olarak belirtilmiş, kış mev-
siminin ise çok fazla tercih edilmediği görülmüştür. 
Ayrıca, yatçılar marina tercih kararlarını çoğunlukla 
kendileri almakta ve destinasyona göre belirlemek-
tedirler. Arkadaş tavsiyesi öncelikli bilgi kaynağıdır. 
Ayrıca, bizzat marinayı gezip bilgi aldıktan sonra ka-
rar vermek ve özellikle yabancı müşterilerin turizm 
acentalarınca yönlendirilmesi de sonuçlar arasında 
görülmektedir.. 

Yatçı Müşterilerin Marinadan Beklentileri
Tablo 1.2.’de yer alan müşteri beklentileri ortalama 
değerlerine göre en yüksek öneme sahip özellikler: 
güvenlik, hizmet kalitesi, altyapı kalitesi, temizlik/
hijyen, çalışanların marina müşterisine gösterdiği tu-
tum ve emniyettir. Öte yandan gece hayatı, otel/pan-
siyon gibi konaklama seçenekleri marina müşterileri 
tarafından göreceli olarak daha düşük öneme sahip 
özellikler olarak değerlendirilmiştir. Keşifsel faktör 
analizi sonrası, ölçekte yer alan marina özellikleri, 
Tablo 1.4.’te görüldüğü gibi, hizmet, prestij, ulaşılabi-
lirlik,  turistik çekicilik, yerel kültür, eğlence ve des-
tekleyici bileşenler olmak üzere 7 farklı faktör altında 
toplanmıştır. 

Yatçılığa Yönelmede Etkili Olan Kişisel 
Motivasyonlar
Tablo 1.3.’ten de görüldüğü gibi; özgür hissetmek ve 
istediğini yapabilmek ve aile/arkadaşlarla vakit ge-
çirme arzusu en büyük motivasyon kaynaklarıdır. 
Birçok konferansta ve literatürde (Loke, 2005, s.5) 
aksi belirtilmiş olmasına rağmen, özsaygı ve sosyal 
tanınırlık en düşük öneme sahip motivasyon değiş-
keni olarak değerlendirilmiştir. Keşifsel faktör analizi 
(Tablo 1.5.) ile kişisel motivasyon değişkenleri; sos-
yal, macera ve özgürlük olmak üzere 3 faktör altında 
toplanmıştır. 

Marina Çekim Unsurları, Kişisel Motivasyon 
Faktörleri ve Yatçılara Ait Farklı Profil Özellikleri 
Müşteri beklentileri ve kişisel motivasyon faktörleri 
müşteri profiline bağlı olarak farklılık göstermekte-
dir. Tablo 1.6.’dan da görülebileceği gibi, bağımsız iki 
örnek t testi sonuçlarına göre marina özelliklerine 
ve kişisel motivasyon faktörlerine verilen önem; yaş, 
cinsiyet, ilişki durumu, yat sahibi veya kiralayanı ol-
ması ve destinasyona göre marina seçiminin yapılıp 
yapılmadığı gibi özelliklere göre farklılık göstermek-
tedir. Örneğin, “eğlence” faktörü erkeklere kıyasla ka-
dınlar için çok daha önemlidir. 

Sonuçlar ve Uygulayıcılara Öneriler
Anket sonuçlarına göre; marinanın verdiği hizmet 
kalitesi (çalışanların marina müşterisine karşı tu-
tumları, temizlik ve hijyen şartları, emniyet, hizmet 
kalitesi, altyapı kalitesi, güvenlik, çevre dostu olmak, 
fiyat politikası ve donanımlı çekek yeri) yüksek dü-
zeyde olmalı ve marina yönetimi yatçılara sakin, ses 
kirliliğinden uzak bir atmosfer sağlamalıdır. Yatçılar, 
marinada arkadaş ve aileleriyle vakit geçirmekten ke-
yif almakta olup, marina etkinlerinde aile temasının 
kullanılmasını çekici bulabileceklerdir. Literatürde 
de belirtildiği gibi; marinayla yapılan uzun dönemli 
sözleşme kampanyaları yatçılar arasında tercih edil-
mekte (Arlı, 2013) ve ağızdan ağıza pazarlama mari-
na seçiminde en etkili tutundurma aracı olarak göze 
çarpmaktadır (Eriş,2007; Arlı ,2012b). Turizm acen-
talarının yabancı müşterileri marinaya yönlendirme 
konusunda etkisi büyük olup, marina yönetiminin bu 
konuya eğilmesi önerilmektedir. Yatçılar, marinanın 
yaşadıkları yere yakınlığı kadar, diğer çekici destinas-
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Demografik 

Özellikler 

% Frekans Yatçılık Özellikleri % Frekans  % Frekans 

Yaş    Deniz Tecrübesi   Ana Liman Sözleşme Süresi   

40 yaş altı 36 93 4 yıldan az 14 52 10 aydan az 30 54 

40 yaş ve üstü 64 167 4 yıl ve üstü 86 208 10-12 ay 70 128 

Cinsiyet    Yat sahipliği   Sahip Olunan veya Kiralanan Yat Tipi   

Erkek 73 191 Yat sahibi 70 182 Yelkenli 68 162 

Kadın 27 70 Yat kiralayanı 30 77 Motor Yat 31 75 

Milliyet   Kendini Nasıl 

Tanımladığı 

  Diğer 1 3 

Türk 86 224 Denizci 68 162 Diğer Özellikler   

Yabancı 14 36 Tatilci 31 75 Marina Seçimi Kararını Alan   

Yaşadığı Yer   Diğer 2 3 Kendim 55 136 

İzmir 52 135 Yat Uzunluğu (m)   Ailecek 30 75 

İstanbul 19 49 15 m altı 79 186 Diğer ( Arkadaş, kaptan...) 15 38 

Aydın 5 12 15 m ve üstü 21 50 Destinasyona Göre Marina Seçimi    

Türkiye’deki 

diğer şehirler 

9 22 Yatta Ücretli Personel   Destinasyonu Öncelikle Tercih Ederim 76 186 

Diğer ülkeler 15 39 Yok 61 144 Marinayı Öncelikle Belirlerim 24 60 

İlişki   1 15 34 Marina Seçiminde Kullanılan Bilgi 

Kaynakları 

  

Evli- Uzun Süreli 

İlişki 

78 203 1 den fazla 24 58 Arkadaş, Çevre Tavsiyesi 64 167 

Bekar 22 58 Denizde geçirilen 

zaman (ay/ yıl) 

  Direk İletişim 35 91 

Gelir Düzeyi   5 ay dan kısa 54 134 İnternet 35 91 

Orta Düzey ve 

Altı 

38 98 5 ay ve fazlası 46 114 Diğer ( Turizm acentaları v.d.)  13 34 

Yüksek ve Üstü 62 160 Favori Mevsim   Reklam 5 13 

İş Durumu   Yaz 86 224 Haberler 3 8 

Çalışan 37 95 Sonbahar 51 133    

İşyeri sahibi 38 96 İlkbahar 48 125    

Emekli 14 35 Kış 15 39    

Diğer (Öğrenci, 

çalışmıyor) 

11 29       

 

Marina Çekim Unsurları ve Yatçılığa Yönelmede Etkili İtici Motivasyon Faktörleri

yonlara da yakın olması ve gezi rotalarını üzerinde 
bulunmasının önemli olduğunu belirtmektedirler. 
Dolayısıyla, marina yatırımlarının yer seçiminde bu 
özellikler göz önünde bulundurulmalıdır. Marinanın 
bulunduğu destinasyondaki insanlarla işbirliği içinde 
olması,  destinasyona yapacağı sosyo-ekonomik kat-
kının vurgulanması, yerel halkın kendilerine  karşı 
tutumlarını önemseyen yatçılar üzerinde pozitif etki 
yaratacaktır.

Kısıtlar ve Gelecek Çalışmalar İçin 
Öneriler
Araştırmanın kısıtları; anket sorularının Türkçe ve 
İngilizce olarak hazırlanmış olması ve sadece İzmir 
ve Aydın’daki marinalarda uygulanmış olmasıdır.

Gelecek çalışmalar, farklı destinasyonlardaki marina-
lara uygulanabilir ve mevcut çalışmadaki bölgelerde 
gözlenemeyen; şehir marinası müşterilerine, “tekne-
de yaşayan” (live aboard) yatçılara ve süper/mega yat 
müşterilerine ulaşılarak farklı beklenti ve motivas-
yonda olup olmadıkları araştırılabilir. Ayrıca, ölçeğe 
kültür boyutları eklenerek, farklı coğrafyalardaki ma-
rinalardaki yatçıların beklenti ve motivasyonları kar-
şılaştırılabilir. Çalışma, gerek kara yönlü müşterilerin 
gerekse marinanın paydaşları ve iç müşterileri olarak 
tanımlanabilecek yat kiralama acenteleri, çekek alanı 
tedarikçileri, alışveriş merkezi ve restoran şirketleri-
nin analizi ile güçlendirilebilir. Marina çekicilikleri-
nin farklı profildeki yatçı müşteriler için farklı önem 
düzeyinde olduğu dikkat alındığında, gelecek çalış-
maların pazar bölümlendirmesini konu edinmesi son 
derece faydalı olacaktır. 

Tablo 1. 1. Ankete Katılan Yatçıların Demografik Özellikleri
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Tablo 1. 2. Yatçıların Marinadan Beklediği Özelliklerin Önem Düzeyi
Özellik Önem Düzeyi* Std. 

Sapma 
Özellik Önem Düzeyi* Std.Sapma 

Güvenlik 4.8 0.6 Restoran, kafeterya çeşitliliği 3.5 1.2 

Hizmet Kalitesi 4.7 0.8 Yerel halkın turiste karşı tutumu 3.4 1.3 

Altyapı Kalitesi 4.7 0.8 Yaşadığım yere yakınlık 3.4 1.5 
Temizlik ve Hijyen Şartları  4.7 0.8 Güneşlenilecek ve denize girilebilecek sahili 

olması 

3.4 1.3 

Çalışanların marina 
müşterisine karşı tutumları 

4.6 0.7 Enformasyon ve turist hizmetleri 3.3 1.1 

Emniyet 4.6 0.7 5 çıpalı olması 3.2 1.3 

Fiyat Politikası 4.4 0.9 Alışveriş merkezi varlığı ve çeşitliliği 3.2 1.2 

Çevre Dostu 4.4 0.9 Destinasyondaki tarihi ve kültürel kaynaklar 3.1 1.2 
Donanımlı Çekek Yeri 4.3 1.0 Lüks olması 2.9 1.2 

Mavi Bayraklı Olması 4.2 1.0 Etkinlik 2.8 1.3 

Marinaya Ulaşım Kolaylığı 4.2 1.0 Yat personeline uygun sosyal ortam 2.8 1.4 
İklimi 4.2 1.0 Spor tesisleri  2.8 1.3 

Doğal Çekiciliği 4.0 1.1 İmajı ve iyi tanınır olması 2.7 1.3 

Acil hizmetlere hızlı ulaşım 4.0 1.2 Yerel halkın sıradışı, farklı kültüre sahip olması 2.7 1.2 
Destinasyona ulaşım 

kolaylığı 
3.8 1.2 Havaalanına yakınlık 2.7 1.4 

Sakin ve kalabalıktan uzak 

olması 

3.8 1.2 Bireysel etkinlik fırsatları 2.5 1.2 

Gezi rotası veya transit 
noktası üzerinde bulunması 

3.7 1.2 Yerel halkın benzer kültüre sahip olması 2.5 1.2 

Diğer gezilmeye değer 
destinasyonlara yakınlığı 

3.6 1.2 Konaklama seçenekleri (Otel, pansiyon v.b.) 2.5 1.3 

Şehir merkezine yakın 
olması 

3.6 1.3 Gece hayatı 2.4 1.4 

 

Tablo 1. 3. Yatçılığa Yönelmede Etkili Olan Kişisel Motivasyonların Önem Düzeyi

* Önem düzeyi : “5” Çok önemli, “1” Hiç önemli değil.

Motivasyon Değişkeni Önem Düzeyi* Std. Sapma Motivasyon Değişkeni Önem Düzeyi* Std. Sapma 
Özgür hissetmek ve 
isteğini yapabilmek 

4.4 0.9 Farklı Kültür ve Yaşam 
Tarzlarını Tanıma 

3.7 1.1 

Aile ve arkadaşlarla 
birlikte vakit geçirme 

4.4 2.8 Yenilik Arama 3.6 1.2 

Rutin hayattan kaçmak 4.1 1.1 Yakın arkadaşlıklar geliştirmek 3.6 1.2 
Eğlenmek 4.0 1.1 Macera Arayışı 3.5 1.2 
Sağlık ve spor 4.0 1.1 Kendini Yeniden Keşfetmek 3.3 1.4 
Benzer ilgilere sahip 
insanlarla tanışmak 

3.8 1.1 Özsaygı ve sosyal tanınırlık 3.1 1.3 

*Önem düzeyi : “5” Çok önemli, “1” Hiç önemli değil. 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Faktörler Faktör 

/Ortalaması 

Öz Değer Faktör Yükleri Varyansı 

Açıklama 

% si 

Kümülatif 

Varyansı Açıklama 

% si 

Cronbach’ın 

Alpha değeri 

Hizmet 4,53 6,07  20,92 20,92 0,91 

Çalışanların marina müşterisine karşı tutumları   0,86    

Temizlik ve hijyen   0,85    

Güvenlik   0,85    

Hizmet Kalitesi   0,80    

Altyapı kalitesi   0,80    

Emniyet   0,76    

Çevre Dostu   0,69    

Fiyat Politikası   0,67    

Donanımlı Çekek Yeri   0,62    

İklimi   0,49    

Prestij 2,94 2,24  7,73 28,65 0,73 

Lüks olması   0,81    

İmajı ve iyi tanınır olması   0,76    

5 altın çıpalı olması   0,71    

Ulaşılabilirlik 3,56 2,08  7,18 35,83 0,68 

Şehir merkezine yakınlığı   0,77    

Destinasyona ulaşım kolaylığı   0,71    

Marinaya ulaşım kolaylığı   0,67    

Havaalanına yakınlık   0,57    

Turistik Çekicilik 3,47 2,02  6,96 42,80 0,68 

Diğer Çekici destinasyonlara yakınlığı   0,83    

Gezi rotası veya transit noktası üzerinde olması   0,80    

Destinasyondaki tarihi ve kültürel kaynaklar   0,59    

Yerel Kültür 2,89 2,01  6,94 49,74 0,66 

Yerel halkın benzersiz, farklı kültüre sahip 

olması  

  0,87    

Yerel halkın benzer kültüre sahip olması   0,76    

Yerel halkın turiste karşı tutumu   0,50    

Eğlence 2,92 1,69  5,82 55,56 0,53 

Etkinlik   0,71    

Bireysel etkinlik fırsatları   0,69    

Denize girilebilecek ve güneşlenilebilecek sahil   0,43    

Destekleyici Elementler 2,87 1,68  5,80 61,36 0,55 

Konaklama seçenekleri   0,77    

Enformasyon ve turist hizmetleri   0,61    

Yat personeline uygun sosyal ortam   0,58    

- Varimax döndürme metodu kullanılmış, öz değeri 1’den küçük faktörler dışarıda bırakılmştır. 

Dokuz marina özelliği farklı faktörlere yakın değerlerde yüklendiği veya 0,4’ten daha düşük faktör yüklerine sahip oldukları 

için elenmiştir. 

Tablo 1. 4. Keşifsel Faktör Analizine Göre, Yatçıların Marinadan Beklediği Özelliklere Dair Elde Edilen Faktörler

•	 Varimax	döndürme	metodu	kullanılmış,	öz	değeri	1’den	küçük	faktörler	dışarıda	bırakılmştır.
•	 Dokuz	marina	özelliği	farklı	faktörlere	yakın	değerlerde	yüklendiği	veya	0,4’ten	daha	düşük	faktör	yüklerine	sahip	oldukları	için	elenmiştir.
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Tablo 1. 5. Keşifsel Faktör Analizine Göre ,Yatçılığa Yönelmede Etkili Olan Kişisel Motivasyonlara Ait Elde Edilen Faktörler
Faktörler Faktör 

Ortalaması 

Öz Değer Faktör Yükleri Varyansı 

Açıklama % si 

Kümülatif 

Varyansı 

Açıklama % si 

Cronbach’ın 

Alpha değeri 

Sosyal 3,55 2,41  24,11 24,11 0,79 

Benzer ilgilere 

sahip insanlarla 

tanışmak 

  0,84    

Yakın 

arkadaşlıklar 

geliştirmek 

  0,79    

Özsaygı ve sosyal 

tanınırlık 

  0,75    

Farklı kültür ve 

yaşam tarzlarını 

tanıma 

  0,49    

Macera 3,70 2,05  20,51 44,62 0,72 

Macera arayışı   0,84    

Yenilik arayışı   0,72    

Eğlenmek   0,63    

Özgürlük 4,17 2,00  20,05 64,67 0,72 

Özgür hissetmek 

ve isteğini 

yapabilmek 

  0,84    

Rutin hayattan 

kaçmak 

  0,81    

Sağlık ve spor   0,57    

 

Tablo 1.6. Marina Çekicilik  ve Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Yatçılara Ait Demografik Özelliklere Göre Bağımsız 
İki Örnek t Testi (p<0,05)

•	 Varimax	döndürme	metodu	kullanılmış,	öz	değeri	1’den	küçük	faktörler	dışarıda	bırakılmştır.

•	 İki	kişisel	motivasyon	değişkeni	farklı	faktörlere	yakın	değerlerde	yüklendiği	veya	0,4’ten	daha	düşük	faktör	yüklerine	
sahip oldukları için elenmiştir.

  Örneklem 

Büyüklüğü 

Faktörler Faktör 

Ortalaması 

Serbestlik 

Derecesi 

t değeri p değeri 

Yaş Grubu 

18-29 31 

Eğlence 

0,31 

92 2,15 0,03 

40-49 69 -0,22 

Yaş Grubu 

18-29 31 

Macera 

0,44 

97 2,52 0,01 

40-49 69 -0,94 

Cinsiyet 

Erkek 175 

Eğlence 

-0,09 

236 -2,40 0,02 

Kadın 63 0,26 

İlişki Durumu 

Evli/İlişkisi var 54 

Hizmet 

0,07 

236 1,90 0,05 

Bekar 184 -0,23 

Yat Sahipliği 

Yat Sahibi 175 

Sosyalleşme 

0,11 

246 2,84 0,01 

Yat Kiralayıcısı 73 -0,28 

Destinasyona Göre 

Marina Tercihi 

Evet 171 
Turistik 

Çekicilik 

0,11 

223 3,38 0,00 

Hayır 54 -0,40 
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Özet
Marka ve markalama, uzun yıllardır teorik ve pratik 
alanlardaki önemini korumaya devam etmiş; mal ve 
hizmet markalaması dışında kişi markalaması, kurum 
markalaması ve yer markalaması gibi alanlarda yer 
bulmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, rasyonel ve 
duygusal faktörlerin, tüketicinin bir yere olan sadaka-
tini ne yönde etkilediğini anlamak amacını taşımak-
tadır. Çalışma, iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci 
aşamada gerçekleştirilen derinlemesine mülakatlar 
neticesinde, yer markası sadakatini etkileyen özellikler, 
ikinci aşamada uygulanan anket yöntemi ile 226 kişi 
üzerinde test edilmiştir. Denek içi dizayn yöntemi ile 
katılımcılar, İstanbul, Bodrum ve Mardin yerleri için 
markalama konusunda yüz yüze anket yöntemi ile 
sorgulanmıştır. Katılımcılar, Türkiye’de yerleşik bütün 
kişilerin oluşturduğu evrenden kolayda örneklem me-
todu ile seçilmiştir. Veri, regresyon ve kümeleme yönte-
mi ile analiz edilmiştir. Bulgular duygusal faktörlerin 
yer marka sadakati üzerinde daha önemli bir etkisi 
olduğunu göstermiştir. Seçilen her bir yere ait rasyonel 
ve duygusal özellikler ile sadakat seviyesi anlamlı de-
recede birbirinden farklı çıkmıştır. Son olarak, tüketici 
kümelenmesi analizi, hangi özellikleri taşıyan tüketi-
cilerin ne tür bir yer markası sadakati geliştirdiği ko-
nusuna ışık tutmuştur. Yer markası için zaman ve yaş, 
belirleyici bazı faktörler olarak ön plana çıkmıştır. Bu 
çalışmanın, tüketicilerin hangi özellikler doğrultusun-
da bir yere sadakat beslediklerinin anlaşılması ve yer 
markalaması konusunda standart bir ölçek elde edil-
mesi yolunda bir adım olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yer Sadakati, Marka Sadakati, 
Yer Markalaması, Kümeleme Analizi, Regresyon 
Analizi

Abstract
The aim in this study is to understand in what ways ra-
tional and emotional factors would affect a consumer’s 
loyalty towards a place. The features affecting place lo-
yalty, which were identified through in-depth intervi-
ews and literature analysis, are turned into questions 
and directed to 226 consumers through a within sub-
jects design for İstanbul, Bodrum, and Mardin. Results 
show that emotional factors play a more important role 
on place brand loyalty. For instance, rational features, 
emotional features, and loyalty levels are all signifi-
cantly different from each other for each of the selected 
places. Lastly, a cluster analysis reveals that different 
consumers have different orientations as regards to pla-
ce loyalty. For place branding, age and time are specifi-
cally identified as determining aspects. 

Keywords: Place Loyalty, Place Loyalty, Brand 
Loyalty, Cluster Analysis, Regression Analysis 

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Marka ve marka geliştirme, birçok yazar tarafından 
ele alınmasının yanı sıra, bütün sektörlerdeki pazar-
lama yöneticilerini de ilgilendiren en önemli konular-
dan biri olmaya devam etmektedir. Çok farklı yönleri 
ile ele alınan marka konusu, son yıllarda sadece ürün-
lere değil, kişilere, yerlere, örgütlere ve kavramlara da 
uygulanabilen bir olgu olarak ilerleme kaydetmiştir. 
Ancak markanın ürün dışındaki alanlarda çalışılma-
sı ve uygulanması sınırlı kalmıştır. Bu çalışma, “yer 
markalaması” konusunu ele alarak, bu konuda yapı-
lan ender çalışmalardan birisi olması niteliği ile alana 
önemli bir katkı yapmayı hedeflemektedir.

Rasyonel ve Duygusal Faktörlerin Yer (Markası) Sadakatine Etkileri

Effects of Rational and Emotional Factors on Place (Brand) Loyalty
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Kotler ve Levy, daha 1969 yılında, marka kavramını 
ürünlerle sınırlı tutulamayacağını ifade etmiştir. An-
cak aradan neredeyse 45 sene geçmesine rağmen, yer 
markalaması konusu 1990’lu yıllarda Ashworth ve 
Voogd ile gelişme olanağı bulmuştur. 2000’li yıllarda 
“menşei ülke etkisi” kavramı ile biraz daha derinle-
şen bu literatür, yine 2000’li yıllarda kendi içerisinde 
alt dallara ayrılarak derinleşmiştir. Bu kapsamda yer 
markalaması, mimari, yasal ve turistik boyutlarıyla 
ele alınmıştır; ancak bir tüketicinin bir yere olan sa-
dakatini anlayabilme konusunda yeterli adım atılma-
mıştır. Bu çalışma yer markası sadakatini değerlendi-
rirken, markaya ait rasyonel ve duygusal faktörlerin 
yerler için uygulanmasının da önemini açığa çıkar-
maktadır. Nitekim tüketicilerin ucuz olduğu için bir 
yere sadık olmaları ile sembolik bir bağ nedeniyle sa-
dık olmalarının ayrımının yapılması gerekmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, rasyonel ve duygu-
sal faktörlerin, tüketicilerin bir yere olan sadakatini 
ne yönde etkilediğini anlamak amacını taşımaktadır.

Literatür İncelemesi: Yer Markalaması
İki ürünü birbirinden ayıran söz, sembol ve işaretlere 
“marka” denir (Kotler ve Keller, 1996); ancak marka, 
mutlaka bu klasik tanımın sınırlarını zorlayan, çok 
daha güçlü ve geniş kapsamlı bir kavramdır. Örne-
ğin Aaker’a (1991) göre marka, bir üründe zaten var 
olan faydanın üzerine katılan bir değerdir; dolayısıyla 
her markanın hemen hemen aynı olabilecek ürünle-
re farklı noktalarda kattığı değerler söz konusudur. 
Keller (1993) ise bu farklılıkların tüketiciler tarafın-
dan fark edilir olması gerektiğini vurgulayarak tüke-
ticilerin sadık olacakları bir markanın akılda kalan 
olumlu, eşsiz ve güçlü çağrışımları olması gerektiğini 
söylemektedir. Bu bağlamda marka, isimsiz başka bir 
ürüne göre, tüketicinin markalı olan ürün için öde-
meyi kabul ettiği fazladan para olarak tarif edilebilir 
(Yoo ve Donthu, 2001). 

Ürün pazarlamanın dünya çapındaki başarısı ve artan 
popülerliği, ardından kurumsal pazarlama konsepti-
nin gelişimi, pazarlama kavramının fiziksel bir ürüne 
olan bağlılığından kurtulmasını, hayatın diğer alan-
larına kaydırılmasını sağlayarak, kişilerin ve yerlerin 
pazarlanması kavramının da önünü açmıştır (Kava-
ratzis, 2005). Markanın ürünlerle ilgili olarak yorum-
lanması ve araştırılmasının yanı sıra, kişiler ve yerler 
için de uygulanabilir olduğu görüşü giderek daha faz-
la paylaşılmaktadır. Örneğin Rampersad (2008), kişi-

de gerçekte var olmayan özelliklerin pazarlanmasının 
markalaşma açısından başarılı bir sonuca götürmeye-
ceğini belirtmiştir. 

Kişisel markanın yanı sıra, yer markalaması da önemi 
giderek artan bir konu olarak pazarlama gündemin-
deki yerini korumaktadır. Pazarlama tekniklerinin 
milletlere, ülkelere ve bölgelere uygulanması, günü-
müzün gerek yerel gerek küresel alanda hızla artan re-
kabet ortamı sebebiyle daha fazla önem kazanmakta-
dır. Turizm gelirlerini arttırmak, yeni üretim tesisleri 
ve iş merkezleri yaratmak, kalifiye işgücünü çekmek, 
bölgede üretilen malların ithalatını sağlayabilmek 
gibi sebeplerle yerel halklar, dünya sermayesinden 
gerekli payı alabilmek ve bölgelerini kalkındırmak 
için bulundukları yerin bir marka olarak değerini an-
lamak, bunu yönetmek ve geliştirmek durumundadır 
(Kotler ve Gertner, 2002).

Yer pazarlaması teorisi, Kavaratzis’in (2005) belirtti-
ği üzere literatürde büyük yankı uyandırmış; Kotler 
ve Levy’nin (1969), pazarlama ve tüketici davranış-
larının yalnızca geleneksel mal ve hizmetlerle sınırlı 
olmayan bütün bir takımyıldızı olarak algılanması 
gerektiğini ortaya atmaları ile gelişme olanağı bul-
muştur. Ardından Ashworth ve Voogd (1990), yer 
pazarlamasının teorik alt yapısının gelişmesine, pa-
zarlama disiplininin başlangıç noktası olan mal ve 
hizmetlerden, yer kavramına doğru genişlemesine 
olanak sağlayan ilk yorumları yapmıştır. 

1980 ve 1990’lı yıllar, aynı zamanda yerel ekonomile-
rinde sorun yaşayan ve potansiyellerinde düşme göz-
lemleyen yerel yönetimlerin, şehirleri için yeni roller 
aramaya ve problemlerin çözümü için farklı alanla-
ra bakmaya başladıkları döneme denk gelmektedir. 
Özellikle 1980’lerin sonlarında, Avrupa ve ABD’deki 
ekonomik kriz sonucu endüstri faaliyetlerdeki düşüş, 
düşen vergi oranları ve azalan kamu harcamaları, ye-
rel yönetimleri zor durumda bırakmıştır. Bu sırada 
politik yapı ve ideolojilerde yaşanan değişmeler, özel-
leştirmeler ve devlet müdahalelerinin kalkmasıyla, 
imaj ve sunumun çok önem kazandığı yeni bir şehir 
hayatını ortaya çıkarmıştır. 

Yer markalaması kavramı, o yerin mimari yapısını, 
planlanmasını, işlevlerini, yerin imajını belirleyen 
faaliyet ve aktiviteleri, etkinlikleri ve orada yaşayan 
insanların yarattığı atmosferi etkileyen, çok yönlü 
boyutlar içeren bir kavram olması sebebiyle büyük 
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önem arz etmektedir (Kavaratzis, 2005). Literatürde 
yer markalaması farklı perspektiflerden ele alınmış-
tır. Örneğin menşei ülke markalaması, millet mar-
kalaması, kültür/eğlence markalaması, destinasyon 
markalaması, yer/şehir markalaması gibi kavramlar 
dâhilinde araştırmalar yapılmıştır (Kavaratzis, 2005). 
Liu, Johnson ve Johnson’a (2005) göre, pazarlama 
araştırmasında pek çok çalışma, tüketicilerin ülke-
lerle ilgili kalıplaşmış yargılara sahip olduğunu ve 
bu ön yargıların ürünleri ele alış biçimlerini etkile-
diğine dair kanıtlar bulmuştur. Bazı çalışmalar derin 
milliyetçi trendler bulurken, bazıları, ülkelere ilişkin 
önyargıların tüm dünyada var olduğunu göstermek-
te, bazıları da ülke etkisinin seçimi basitleştirmek için 
sezgisel bir yol olarak kullanıldığına işaret etmektedir.

Giderek trend kazanan ilintili bir kavram, kültür ve 
eğlence markalamasının şehirlerin fiziksel, ekonomik 
ve sosyal çevresine etkilerinin araştırılmasıdır. Gün 
geçtikçe dünyadaki daha fazla şehir tarafından uy-
gulanmaya başlanan kültür markalaması, artan öne-
mini, boş vakit, kültür ve eğlence sektörlerinin gerek 
turistler gerekse yerel halklar için, çağdaş ekonomiye 
paralel hızla gelişmesine borçludur. Yerel yönetimler 
de dönemsel planlarında bu trende daha çok önem 
vermeye başlamışlardır (Kavaratzis, 2005).

Yer markalaşması konusunda, teorik alt yapısı en 
gelişmiş ve pratikte en çok uygulanan alan, turizm 
destinasyonlarının pazarlamasında markalaşmanın 
etkisi olmuştur. Muhtemelen, destinasyonların imaj-
ları nedeniyle ziyaret edilmeleri, tüketimlerinin (de-
neyimlemelerinin) var olan ilk imaj ile orada yaşanan 
tecrübelerin birinci elden kıyaslanmasına dayanma-
sı sebebiyle, yer markalaşması trendi, bu literatüre 
önemli katkılar sağlamıştır (Kavaratzis, 2005). Han-
kinson (2004) da markalaşmanın ürün bazlı ele alın-
dığı bir ortamda şehirleri marka olarak algılayan bir 
çerçeve kurarak önemli katkılar sağlamıştır.

Yer Markalamasında Rasyonel ve Duy-
gusal Faktörler
Tüketici temelli görüşe göre, markanın sağladığı kat-
ma değer çok yönlüdür (Aaker, 1991; Keller, 1993; 
Yoo ve Donthu, 2001; Vazquez vd., 2002). Aaker 
(1991), ürünle ilgili güvenilirlik veya performans 
gibi kavramlarla örtüştürülse de, algılanan kalitenin 
ürün kalitesi ve üstünlüğü ile ilgili genel bir hissi tem-
sil eden, soyut bir kavram olduğunu belirtmiştir. Bu 

nedenle marka, genel anlamda hem fonksiyonel (ras-
yonel) hem de duygusal birtakım faktörler içermekte-
dir. Araştırmalar göstermektedir ki tüketiciler, farklı 
ürün grupları için farklı kalite işaretlerine dikkat et-
mektedir. Örneğin, temizlik malzemelerinde limon 
kokusu olanların temizleme gücüne, hoparlörlerde 
büyüklüğün daha iyi sese, daha çok köpüren deterja-
nın iyi temizliğe, tok kapı kapanma sesi çıkaran ara-
banın iyi bir işçilik ve sağlamlığa işaret ettiği yönünde 
inanışlar vardır (Aaker, 1991).

Park, Jaworski ve MacInnis (1986), tüketicilerin mal/
hizmetten bekledikleri yararı; fonksiyonel fayda, de-
neyimsel fayda ve sembolik fayda olmak üzere üç 
grupta tanımlamıştır. Fonksiyonel fayda, direkt ola-
rak ürün/hizmetin kendisi ile ilgili, çoğunlukla fizik-
sel özellikler veya ortam tarafından belirlenen fayda 
beklentisidir. Ürünün kullanım amacı doğrultusun-
da, üründen beklenen performans, dayanıklılık, ra-
hatlık, kullanım kolaylığı, güvenli olması, uzun süre 
aynı kaliteyi koruması, garanti gibi beklentiler bu 
sınıfta incelenebilir (Vazquez vd., 2002). Deneyim-
sel fayda, ürünü kullanmanın/tüketmenin, tüketiciye 
kendisini nasıl hissettirdiği ile ilgili bir olgudur. Tec-
rübe sırasındaki hissel, bilişsel uyarılma veya çeşitlilik 
ihtiyacı gibi ihtiyaçları tatmin etmesi beklenir. Sem-
bolik fayda ise yine mal veya hizmetin fiziksel özellik-
lerine bağlı olduğu halde, tüketicilerin psikolojik ih-
tiyaçlarına ve bulundukları sosyal çevreye hitap eden 
özelliklerini temsil eder. Kullandığı ürün ile prestij 
sağlamayı bekleme, saygınlık görme, sosyal sınıfını 
belirtme, kişisel tatmin sağlama gibi beklentileri ifade 
eder. Ürün markasının adı veya logosu, ürünün rengi, 
sanatsal tasarımı, stili gibi özellikleri, bu beklenti ile 
yakından ilişkilidir. 

Vazquez vd. (2002) ürünlerin sağladığı sembolik 
fayda içerisinde estetik kavramının da önemini vur-
gulamıştır. Nitekim ürünlerin bütün özelliklerinin, 
tüketicilerin satın alma kararlarında etkili olmadığı 
düşünülse de (örneğin ürün ya da paket rengi gibi) 
bu özellikler markayı tanıma, ürün kalitesi ile algı 
yaratma gibi çağrışımlar yapabilmekte ve kişilerin 
zevklerine hitap edebilen ürünler, benzerleri arasın-
da rekabet avantajı sağlamaktadır. Srinivasan ve Park 
(1994), marka adının tüketici için hem fonksiyonel 
hem de sembolik yarar sağlayacağını belirtmiştir. 
Buna göre ürünün fiziksel özellikleri kişiye fonksi-
yonel yarar sağlarken, marka adı da sembolik yarar 
sağlıyor olabilir.
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Yukarıdaki tüm özellikler daha üst seviyede birleşti-
rilecek olursa, yer markalamasında iki temel faktör 
olduğu varsayılabilir: Bunlardan bir tanesi fonksiyo-
nel ve daha objektif olan beklentilerle ilgilidir. Bu ça-
lışmada bu özelliklere, daha nesnel ve işlevsel olma-
larından dolayı “rasyonel” özellikler adı verilmiştir. 
Diğer genel faktör ise tüketicinin hislerine ve hayalle-
rine hitap etmesi nedeniyle “duygusal” özellikler ola-
rak anılacaktır. Yukarıdaki tartışmaya paralel olarak, 
bir yere olan marka sadakatini hem rasyonel, hem de 
duygusal faktörlerin artırması beklenmektedir. Dola-
yısıyla,

Hipotez 1: Bir yere ait olumlu rasyonel özellikler, o 
yere olan sadakati pozitif yönde etkiler.

Hipotez 2: Bir yere ait olumlu duygusal özellikler, o 
yere olan sadakati pozitif yönde etkiler.

Tasarım ve Yöntem
Tarama amaçlı bu çalışma, iki aşamadan oluşmakta-
dır. Birinci aşamada derinlemesine mülakatlar yoluy-
la katılımcılar bir yer için düşündükleri ve hissettik-
leri, marka değeri oluşturabilecek özellikler sorgulan-
mıştır. İkinci aşamada ise anketler yoluyla toplam 294 
kişiden veri toplanmıştır.

Birinci Aşama: Derinlemesine Mülakatlar
Keşifsel bir amacı olan ilk aşamada, veri doyum nok-
tasına erişinceye kadar (Strauss ve Corbin, 1990), 
yani yer markalaması üzerinde etkili olabilecek fak-
törlerin yeterince anlaşıldığı ve yanıtların birbirini 
tekrar etmeye başladığı bir noktada, mülakatlar sona 
erdirilmiştir. On üçüncü katılımcı ile verinin doyma 
noktasına ulaşıldığına kanaat getirilerek keşfedici 
aşamaya ilişkin veri toplama süreci tamamlanmıştır. 
Katılımcılar, teorik örneklem yoluyla (Glaser ve Stra-
uss, 1967), yani oluşmakta olan kavramsal altyapıya 
en yüksek derecede katkısı olabilecek kişilerin belir-
lenmesi yöntemiyle seçilmiştir. Mülakatlar sırasında 
katılımcıların gezmek ve görmek istedikleri yerler, bu 
yerlerin özellikleri, vazgeçemedikleri yerler ve neden 
buraları sevdiklerine ilişkin sorular yöneltilmiştir 

Katılımcılardan “sadık” oldukları yerleri düşünmeleri 
istendiğinde, bazıları bir şehrin, bazıları bir ilçenin, 
bazıları ise o yerin bulunduğu genel bölgenin ismini 
vermiştir. Dolayısıyla yerlerin, kişilerin aklında belir-

li siyasi sınırlar olmadan markalaştığı görülmektedir. 
Türkiye’de gezilmesi/görülmesi gereken yerler hak-
kında sorular sorulurken, mülakat yapılan kişilerin 
hepsi ve büyük çoğunluğu da ilk sırada, İstanbul’u 
saymıştır. Kişilerin bir kısmı kişisel olarak bu şehri 
sevmediğini açıkça belirtmesine rağmen; şehir olarak 
güçlü bir marka olarak kabul etmektedir. İstanbul’un 
kişilerin algısında, diğer onlarca yer alternatifi arasın-
dan, ziyaretçilere bir geziden beklenebilecek en çeşitli 
faydayı/tatmini verebilecek olan yer olduğu belirlen-
miştir. Benzer şekilde, özellikle yaz aylarında sada-
katle tercih edilen yerlerden birisi olarak Bodrum ön 
plana çıkmıştır. Son olarak, birçok katılımcı yükselen 
bir marka olarak Mardin’i göstermiş, batı bölgede yer 
almadığı halde ilgi çektiğini, birçok kimsenin orayı 
görmek istediğini belirtmiştir. İkinci aşamada nicel 
veri toplanırken, bu üç yerin yer markalamasını an-
lama konusunda daha çok yardımcı olacağına karar 
verilmiş ve ankette bu üç yer için sorular oluşturul-
muştur.Mülakatlar sonucunda, çalışmanın ikinci kıs-
mında kullanılacak sorular elde edilmiştir. Elde edi-
len bilgiler kategoriler halinde özetlenecek olursa, (1) 
Bir yere olan sadakati artırabilecek rasyonel ve duy-
gusal özellikler, (2) Bir yere olan sadakatin varlığını 
ve derecesini belli eden göstergeler ve (3) Bir yere ait 
eşsizlik duygusunun göstergeleri şeklinde gruplandı-
rılabilir. Buna göre elde edilen sorular ikinci kısımda 
detaylandırılmıştır.

İkinci Aşama: Anketler
Tanımlayıcı amaçlı uygulanan bu ankette yer alan 
bazı ifadeler lisans öğrencisi 30 kişiye uygulanan ön 
test sonucunda değiştirilmiştir. Anket 294 kişiye uy-
gulanmış ve bunlardan 226 tanesi geçerli sayılarak 
değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcılar kolayda ör-
nekleme metodu ile seçilmiştir. Ankete katılanların 
çoğunluğu Ankara’da okuyan ve Türkiye’nin farklı 
yerlerinden gelen üniversite öğrencilerinden oluş-
makta olup, farklı şehirlerde ve ülkelerde yaşayan ki-
şilere de elden ve internet yolu ile ulaştırılmıştır. Yani 
anketlerin bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise web üze-
rinden tamamlanmıştır. Örneklem özellikleri Tablo 
1’de belirtilmektedir.  

Mülakatlar ve literatür analizi ile aşağıda belirtilen 
soru grupları elde edilmiştir. Her bir soru grubunun 
başlığında ilgili soruların güvenirlik değerleri de se-
çilen iki şehir için (İstanbul ve Bodrum) ayrı ayrı be-
lirtilmiştir. 
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Tablo 2’ye göre değişkenlerin güvenirlik düzeyi yük-
sektir. Anket, İstanbul ve Bodrum için katılımcılar 
arasında “denek içi dizayn” metoduna uygun olarak, 
her katılımcı üç yeri de değerlendirecek şekilde uygu-
lanmıştır. Sorular Likert ölçeğinde sorulmuştur. 

Bulgular ve Tartışma
Önce rasyonel ve duygusal özelliklerin yer sadakati 
üzerindeki ana etkisine bakmak için regresyon ana-
lizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular seçilen üç yer için 
birlikte açıklanacaktır. 

Tablo 1. Örneklem Özellikleri

Cinsiyet 
Kadın 111 

Erkek 115 

Yaş 

Ortalama 27 

Maksimum 62 

Minimum 14 

Eğitim düzeyi 

İlköğretim 5 

Lise  27 

Yüksek okul 108 

Yüksek lisans ve üstü 66 

 

Tablo 2. Anket Soruları ve Güvenirlik Değerleri

 İstanbul Bodrum Mardin 

Rasyonel Özellikler (α değeri) .771 .824 .849 

Bu yere gitmek için erişim bilgisi / yardımı almak kolaydır.    

Bu yerin özelliklerinin ödenen parayı hak ettiğini düşünüyorum.    

Bu yerde güvende hissederim.    

Bu yer çevremdeki insanların da gittiği bir yerdir.    

Bu yerin belediyesi / yönetimi bana güven veriyor.    

Bu yerde bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum.    

Bu yer bir geziden beklentilerimi karşılıyor.    

Duygusal Özellikler (α değeri) .783 .825 .776 

Buraya özel bir yakınlık hissediyorum.    

Bu yerdeki olumlu deneyimlerimle ilgili konuşmaktan keyif alıyorum.    

Bu yeri seviyorum.    

Bu yer, yapısı ve görünüşü ile bana güzel geliyor.    

Buraya gitmenin havalı / prestijli olduğunu düşünüyorum.    

Bu yeri düşününce gözümün önüne spesifik bir ikon / görüntü geliyor.    

Yer Sadakati (α değeri) .740 .797 .755 

Bu yere bir daha gitmek isterim.    

Bu yere fırsat buldukça gitmek isterim.    

Aynı özelliklere sahip başka yere gitmektense buraya gitmeyi tercih ederim.    

Bu yer ile ilgili insanlara tavsiyelerde bulunuyorum.    

Buraya gitmek için fazladan para vermeyi göze alırım.    
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Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları Model Özeti 

Model R R-Kare Ayarlanmış R-Kare Tahminin Standart Hatası 

İstanbul .822a .676 .672 .51411 

Bodrum .698a .487 .524 .81914 

Mardin .703a .495 .488 .94124 

a. Bağımsız Değişkenler: (Sabit), Duygusal Özellikler, Rasyonel Özellikler 
 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları Model Özeti

Varyans Analizi 
b 

Model Kareler Toplamı df 

Ortalama 

Kare F p değeri 

İstanbul 

Regresyon 78.980 2 39.490 149.409 .000a 

Kalıntı 37.796 143 .264   

Toplam 116.777 145    

Bodrum 

Regresyon 98.311 2 49.155 66.999 .000a 

Kalıntı 103.448 141 .734   

Toplam 201.759 143    

Mardin 

Regresyon 122.394 2 61.197 69.077 .000a 

Kalıntı 124.916 141 .886   

Toplam 247.309 143    

a. Bağımsız Değişkenler: (Sabit), Duygusal Özellikler, Rasyonel Özellikler 

b. Bağımlı Değişken: Sadakat 
 

Varyans Analizi b

Katsayılar
a 

Model 

Standardize  

Olmayan  

Katsayılar 

Standardize 

Edilmiş 

Katsayılar t p değeri 

B 

Standart 

Hata Beta   

İstanbul 

(Sabit) .209 .238  .878 .382 

Rasyonel Özellikler .339 .088 .279 3.861 .000 

Duygusal Özellikler .635 .078 .591 8.176 .000 

Bodrum 

(Sabit) -.767 .365  -2.102 .037 

Rasyonel Özellikler .625 .142 .398 4.396 .000 

Duygusal Özellikler .455 .118 .349 3.852 .000 

Mardin 

(Sabit) -.444 .265  -1.679 .095 

Rasyonel Özellikler .445 .126 .324 3.524 .001 

Duygusal Özellikler .527 .114 .425 4.627 .000 
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Yukarıdaki tablolara göre tüm regresyon modelleri is-
tatistiksel olarak anlamlıdır ve sadakatteki değişimin 
sırasıyla %67, %52 ve %49›unu açıklamaktadır. Kat-
sayılar tablosundaki ana etkinin incelendiği birinci 
modelde görüldüğü üzere, rasyonel özellikler ve duy-
gusal özellikler pozitif ve anlamlı bir şekilde sadakati 
bütün yerler için açıklayabilmektedir. Aynı bölümde, 
duygusal özelliklerin, sadakati, rasyonel özelliklere 
göre neredeyse iki kat daha fazla bir katsayı ile açıkla-
dığı da görülmektedir.

Varılan en önemli sonuçlardan birisi rasyonel ve 
duygusal özelliklerin birlikte yer sadakatini önemli 
derecede açıklayabildiği (birinci ve ikinci hipotezle-
rin doğrulanması) ve ayrıca duygusal özelliklerin çok 
daha önemli olduğudur. O yere gidildiğinde hissedi-
len keyif veya prestij duygusu, o yere tekrar gitme iste-
ği uyandırıyor gibi gözükmektedir. Bu bulgu, geçmiş 
çalışmalarla da uyumludur. Nitekim Aaker (1997), 
bir markaya ait boyutları incelerken içtenlik, heye-
can, gelişmişlik gibi birçok özelliğin duygusal boyutta 
yer aldığını göstermiştir. Fournier›nin (1998) nitel 
çalışmalar sonucunda işaret ettiği, marka ve tüketici 

arasında yaşanan ve oluşmaya devam eden bir ilişki 
söz konusudur. Bu ilişkinin sırf rasyonel ve fonksiyo-
nel bir takım faydalara dayanması beklenemez.

Özellikle sadakatin ve dolayısıyla ilgilenimin yüksek 
olduğu ürün kategorilerinde ve markalarda, pozitif 
duyguların uzun süreli ve kalıcı bir etkisinin olduğu 
bu çalışmada bir kez daha ortaya konmuştur (örneğin 
Bloemer ve Ruyter, 1999; DeWitt vd., 2008). Bu çalış-
manın farkı, markalara ait bu özelliğin yerler için de 
söz konusu olduğunun vurgulanmış olmasıdır. Ürün-
lere yüklenen «kişilik» kavramı (Aaker ve Fournier, 
1995), yerler için de geçerlidir. Aşağıdaki kısımda bu 
kişiliğin, bu çalışmada seçilen yerler için ne anlama 
geldiğini irdelemek üzere ortalama karşılaştırmaları 
gerçekleştirilecektir. 

Her Bir Yere Ait Sadakatin Özellikleri
Tablo 6’da görüldüğü üzere, her bir yere ait rasyonel 
ve duygusal özellikler ile sadakat ortalamaları birbi-
rinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklıdır. 
Bu farklar tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4. Eşleştirilmiş Ortalama t-testleri 

 

Eşleştirilmiş Farklar 

t df p değeri Orta-
lama 
Farkı 

Stan-
dart 
Sap-
ma 

Stan-
dart 
Hata 
Orta-

la-
ması 

Farkın 
%95Güven 

Aralığı 

Alt Üst 

Rasyonel Özellikler 

İstanbul - Mardin 1.08 1.06 .088 .91 1.26 12.271 143 .000 

İstanbul - Bodrum .15 .83 .069 .014 .28 2.184 143 .031 

Mardin - Bodrum -.94 1.16 .097 -1.13 -.74 -9.624 142 .000 

Duygusal Özellikler 

İstanbul - Mardin .93 1.19 .099 .74 1.13 9.394 143 .000 

İstanbul - Bodrum .39 .99 .083 .23 .56 4.753 143 .000 

Mardin - Bodrum -.55 1.41 .118 -.78 -.31 -4.620 142 .000 

Sadakat 

İstanbul - Mardin 1.66 1.45 .120 1.42 1.89 13.781 143 .000 

İstanbul - Bodrum .89 1.17 .097 .69 1.08 9.114 143 .000 

Mardin - Bodrum -.79 1.66 .138 -1.06 -.51 -5.701 142 .000 
 

Tablo 4. Eşleştirilmiş Ortalama t-testleri
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Ortalama farklarını karşılaştıran t-testi analizinin so-
nuçlarına göre, her bir yerin kendine has özellikleri 
vardır. Ancak bu farklılıklar, genel anlamda sadakatin 
ne şekilde oluştuğu konusunda varılan sonucu etkile-
memektedir. Örneğin İstanbul hem Mardin hem de 
Bodrum’a göre rasyonel ve duygusal özellikleri daha 
yüksek seviyede olan bir yerdir; buna bağlı olarak 
katılımcılar arasında İstanbul’a olan sadakat seviyesi 
de daha yüksektir. Bodrum ise Mardin’e göre daha 
yüksek seviyede rasyonel ve duygusal özellikler taşı-
maktadır; nitekim sadakat yine Mardin’e kıyasla daha 
yüksektir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu çalışmanın literatüre en önemli katkısı, mal ve 
hizmet kategorileri için geçerli olan sadakat kavramı-
nın, o markayı oluşturan rasyonel ve duygusal özellik 
gruplarından oluştuğunu, yerler için de göstermek 
olmuştur. Aynı zamanda, tüketicilerin oluşturduğu 
duygusal bağın seçilmiş bütün yerler için sadakati 
daha çok belirlediği de tespit edilmiştir. Yapılan di-

ğer analizler, her bir yer için bu ilişki özelliğini korusa 
bile, değişkenlere ait seviyelerin anlamlı bir şekilde 
birbirinden farklı olabileceğini göstermiştir.

Bu çalışmada da görüldüğü gibi, marka sadakati, bir 
yere bile ait olsa o yerin kendisinden çok, tüketicinin 
o yerle ilgili kurduğu duygusal ilişki ile daha çok ala-
kalı gibi gözükmektedir. Sadakati oluşturan bireysel 
faktörleri incelemek üzere bu kısımda regresyon ana-
lizi sonrası bir kümeleme analizinin faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Bu amaçla, iki aşamalı kümeleme 
analizi yapılmıştır. Katılımcılara ait bütün bireysel 
özellikler (yaş, gelir, cinsiyet, eğitim) kullanılarak her 
bir yer için ayrı ayrı kümeleme analizi gerçekleştiril-
miştir (Tablo 7, 8 ve 9). 

İstanbul için birinci küme kadınlardan, ikinci küme 
erkeklerden oluşmaktadır ve birinci kümede çoğun-
luğu, ikinci kümede tamamı üniversite mezunudur. 
Bu iki küme diğer özellikler açısından da birbirine 
benzemektedir. Cinsiyet değişkeni bir kenara bıra-
kılacak olursa, bu katılımcıların hem sadakatlerinin 

Tablo 5. İstanbul için Kümeleme Analizi
 % 38.9 % 25.0 % 20.4 % 15.7 

Cinsiyet Kadın (%100) Erkek (%100) Erkek (%100) Kadın (%52.9) 
Eğitim Ün. (%50) Ün. (%100) Y.Lis. (%77.3) Lise (%52.9) 
Duygusal Öz. 4.42 4.17 4.55 2.83 
Sadakat 4.40 4.12 4.45 3.00 
Yaş 24.93 23.48 24.64 36.47 
Rasyonel Öz. 3.94 3.96 4.06 2.95 
Gelir 1703 1092 2256 1946 

 

hem de duygusal bağlarının yüksek olduğu söylene-
bilir. Üçüncü küme ise tamamen erkeklerden oluş-
maktadır ve hem rasyonel hem de duygusal bağları 
daha güçlüdür; buna bağlı olarak sadakat seviyeleri 
de daha güçlüdür. Bu gruba ait gelir seviyesinin diğer 
gruplardan daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır; 
ancak yaş ortalaması çok yüksek değildir. Son olarak, 
yarısını kadınların yarısını erkeklerin oluşturduğu 
son kümede rasyonel özellikler, duygusal özellikler ve 
sadakat belirgin olarak daha düşüktür. Bu grubun yaş 
ortalaması oldukça yüksektir.

Özetlemek gerekirse, İstanbul yer markası için sa-
dakatin ortalama olduğu iki grup çoğunluğu oluş-
tururken, gelir seviyesi yüksek ve yaşı genç erkek bir 
grubun sadakatinin çok yüksek olduğu görülmekte-
dir. Genç, deneyimi seven ve bunun için yeterli pa-
rası olan bu katılımcılar için İstanbul’un taşıdığına 
inandıkları rasyonel ve duygusal özelliklerin sevi-
yesi oldukça yüksektir. Daha ileri yaşta bir grup ise 
İstanbul’a görece olarak daha az bağlıdır; bu durum, o 
yere ait deneyimlenebilecek şeyleri görmüş olan bazı 
tüketicilerin ömür boyu aynı yere sadık kalmayabile-
ceğini göstermektedir. 
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Bu kümeleme analizinden şöyle bir sonuca varmak 
mümkün olabilir: Ürünler için sadakat genellikle tek 
kullanıma ilişkin, hayata yayılmayan bir kavram iken, 
yerler için sadakat gelire de belirgin ölçüde bağlı ola-
rak, hayata yayılan bir kavramdır. İstanbul, bir kez 
gidildiğinde tamamen tüketilen bir yer olmaktan çok 
her defasında farklı deneyimler yaşatan bir yer olabi-
lir. Böylece yerler için sadakat kavramı her bir tüke-
timde eşit olmayan, zaman içerisinde değişip gelişen 
bir hal almaktadır. 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, tüketiciler Bodrum marka-
sı için üç kümede incelenebilmektedir. Sadece kadın-
ların oluşturduğu, çoğunluğunun üniversite mezunu 
olduğu genç bir grupta rasyonel ve duygusal bağlar ile 
sadakat ortanın üzerinde bir seviyededir. Ortalama 
29 yaşında, çoğunluğu erkeklerden oluşan bir diğer 
grupta ise gelir ve eğitim seviyeleri nispeten yüksek-

tir. Bu grupta ilginç bir şekilde rasyonel özellikler orta 
seviyede iken duygusal özellikler yüksek seviyededir; 
fakat sadakat tüm gruplar arasında en düşük seviye-
dedir. Son grup ise genç erkeklerden oluşan, üniver-
site mezunu, ancak daha düşük gelire sahip kişilerden 
oluşmaktadır. Bu grupta rasyonel bağlar, duygusal 
bağlar ve sadakat en yüksek seviyededir. Gelir sevi-
yesi düşük erkek bir grubun, nispeten pahalı bir tatil 
yeri olarak bilinen Bodrum’a olan sadakati, yine an-
cak kurdukları bireysel ilişkilerle açıklanabilir. Hatta 
Bodrum’a olan sadakatin en düşük olduğu grup, gelir 
seviyesinin en yüksek olduğu gruptur.

Burada, yer markalamasına ilişkin ikinci önemli 
farklılık ortaya konmaktadır: Yer sadakatinde gelirin 
belirleyici bir rolü olabilir. Gelir ve eğitim seviye-
si yüksek kişilerin tek bir yere, bizim çalışmamızda 
Bodrum’a, sadık kalmaları söz konusu değildir. Bu-

Tablo 6. Bodrum Kümeleme Analizi
 %41.5 %33.0 %25.5 

Cinsiyet Kadın (%100) Erkek (%85.7) Erkek (%100) 
Eğitim Üniversite (%47.7) Y. lisans (%54.3) Üniversite (%100) 
Gelir 1659 2248 1093 
Rasyonel Öz. 3.80 3.42 3.94 
Yaş 25.39 29.20 23.48 
Sadakat 3.23 3.06 3.45 
Duygusal Öz. 3.82 3.58 3.81 

 

Tablo 7. Mardin Kümeleme Analizi
 %44.3 %39.6 %16.0 

Cinsiyet Erkek (%100) Kadın (%100) Erkek (%58.8) 
Eğitim Üniversite (%59.6) Üniversite (%50.0) Lise (%70.6) 
Gelir 1971 1738 913 
Yaş 25.49 25.10 30.59 
Duygusal Öz. 3.10 3.53 3.47 
Rasyonel Öz. 2.71 3.01 2.55 
Sadakat 2.42 2.80 2.73 
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nun sebebi, gelir seviyesi düşük tüketicilerin bir yere 
ait özellikleri öğrenip benimseyerek sahip oldukları 
bilgiyi yenilemenin ve risk alarak farklı yerler de-
nemenin daha pahalı olacağına inanmaları olabilir. 
Gelir ve eğitim seviyesi yüksek kişiler ise hem eko-
nomik, hem sosyal ve/veya kültürel kapitalin yüksek 
olmasının verdiği güven ve refahlık sebebiyle farklı 
yerleri deneyimleme şansına sahip olabilirler. 

Son olarak, Mardin markasına bakıldığında, yine üç 
küme oluştuğu görülmektedir. Birinci kümeyi oluş-
turan erkekler nispeten yüksek gelire sahiptir ve or-
talama 25 yaşındadır. İkinci kümedeki kadınlar da 
benzer yaşlarda, benzer eğitim düzeyinde ve benzer 
gelir seviyesindedir. Bu iki grubu birbirinden ayıran 
özellik, kadınların rasyonel ve duygusal bağlarının, 
ayrıca sadakat seviyelerinin daha yüksek olmasıdır. 
Cinsiyetin çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu son 
grupta ise gelir ve eğitim seviyesi düşüktür. Bu grup-
ta, Bodrum markasının aksine, bağlar ve sadakat ilk 
gruba göre daha düşüktür. 

Bu kümeleme analizinde de yukarıdaki bulguları des-
tekleyecek şekilde, demografik özelliklerin yer sada-
katini anlamada tek başına yeterli olmadığı sonucuna 
varılabilir. Ürüne olan sadakat ile yere olan sadakat 
arasında, kavramsal olarak bir fark olduğu aşikârdır. 
Bu nedenle, ileride yapılacak çalışmalar, bu farkları 
daha belirgin şekilde ortaya koyabilir. Bu çalışma, 
seçilen yerler ve çalışmaya katılmış olan tüketicilerin 
özellikleri ile sınırlıdır. Yer markalaması konusunda 
yapılan bu çalışmada, farklı yerlerin aynı katılımcı ta-
rafından, aynı anket yoluyla değerlendirilmiş olması, 
yani denek-içi dizayn kullanılması, diğer önemli bir 
problemdir. Katılımcının kendisine ait bazı özellik-
ler, farklı yerler için verilen yanıtlarda sistematik bir 
hataya neden olmuş olabilir. Ayrıca, yer markalama-
sının evrensel bir konu olduğu göz önüne alınacak 
olursa, çalışmanın sadece Türkiye’deki yerler üzerin-
den gerçekleştirilmiş olması oldukça kısıtlayıcı bir 
durumdur. Gelecek çalışmalar, bu kısıtı mümkün ol-
duğunca aşacak şekilde, farklı yerler ve kişileri dâhil 
etmeye çalışmalıdır. 
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Özet
Literatür taraması göstermektedir ki, kişilik özellikle-
ri gibi bireysel farklılıklar e-WOM alanında yapılan 
çalışmalara konu edilmemiş ve ihmal edilmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, büyük beş kişilik özellikleri olan 
dışadönüklük, duygusal denge, uyumluluk, özdisip-
lin, yeniliğe açıklığın e-WOM’a duyulan güven ve 
e-WOM’dan etkilenmeye nasıl etki ettiğini incelemek-
tir. Sonuçlar göstermektedir ki e-WOM›a güven ve 
e-WOM›dan etkilenme ile yeniliğe açıklık, uyumluluk 
ve dışadönüklük arasında pozitif, özdisiplin ile negatif 
yönlü anlamlı ilişkiler vardır. Bu doğrultuda oluşturu-
lan kavramsal çerçeve, bulgular, araştırmanın kısıtları 
ve gelecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Büyük Beş Kişilik Özellikleri, 
e-WOM ’a Güven, e-WOM’dan Etkilenme

Abstract
Literature survey indicates that individual differences 
is neglected in e-WOM domain. Aim of this study is 
to investigate the relationships between trust towards 
e-WOM, influence by e-WOM and big five personality 
characteristics (extraversion, agreeableness, emotio-
nal stability, conscientiousness, openness to experien-
ce). Results indicate that the relations between trust 
towards e-WOM, influence by e-WOM and openness 
to experience, agreeableness, and extraversion is signi-

ficantly positive and conscientiousness is significantly 
negative. Theoretical background, results, limitations 
and suggestions for future research are discussed.

Keywords: Big Five Personality Characteristics, Trust 
Towards e-WOM, Influence by e-WOM

Giriş
İnsan olgusunun en önemli ve ilgi çeken boyutu olan 
kişilik, insanın hayatı boyunca karşılaştığı tüm du-
rumlarda, nasıl bir tepki vereceği üzerinde inanılmaz 
bir belirleyiciliğe sahiptir. Bu sebeple teorik olarak, 
kişilik kavramı ile, insanın davranışlarına dair her şey 
arasında bir ilişki kurulabilmelidir. Bu çerçeveden 
bakıldığında, insan hayatındaki yeri günden güne ar-
tan internet ve internetin getirdikleriyle, kişilik ara-
sındaki ilişkiler incelenmeye değer olgulardır. 

Yaygınlaşan internet kullanımının kaçınılmaz sonuç-
larından birisi, insanlık tarihi boyunca yüz yüze ger-
çekleştirilen iletişimin, sanal ortamlara aktarılmasıdır. 
Çevrimiçi ortamlarda gerçekleştirilen iletişim türle-
rinden, en önemlilerinden bir tanesi elektronik ağız-
dan ağıza iletişimdir (e-WOM). İşte bu yeni sayılabile-
cek olguya güvenmenin ve bu olgudan etkilenmenin, 
insanlığın en temel ve belirleyici özellikler bütünü 
olan kişilikten nasıl etkilendiğini öğrenmek, özellikle 
pazarlamanın tüketici davranışı alanıyla ilgilenen tüm 
taraflara yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.
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Bu doğrultuda bir takım sorular sormak ve bunlara 
cevap aramak bu yolda atılan önemli adımlardan ola-
caktır.  Acaba ne tür kişilik özelliklerine sahip birey-
ler, e-WOM’a daha fazla ya da daha az güvenmekte? 
Kişilik özellikleri ile e-WOM’dan etkilenme arasında 
bir ilişki var mı? 

Kavramsal Çerçeve
Bu bölümde sırasıyla elektronik ağızdan ağıza ileti-
şime ilişkin tanımlara, e-WOM’a güven, olumlu ve 
olumsuz içerikli e-WOM’dan etkilenme, büyük beş 
kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duygusal den-
ge, uyumluluk, özdisiplin, yeniliğe açıklık değişken-
lerine ve bu değişkenler arası öngörülen ilişkilere yer 
verilmiştir.

E-WOM’a Güven ve E-Wom’dan Etkilenme
Tüketicilerin ürün ya da hizmetler hakkında inter-
net üzerinden paylaştıkları yorumlar (Bronner ve de 
Hoog, 2010), puanlamalar (Chatterjee, 2001), çevri-
miçi tavsiye ve görüşler (Serra Cantallops ve Salvi, 
2014) olarak tanımlanan elektronik ağızdan ağıza ile-
tişim (e-WOM), internet aracılığıyla birden fazla kişi 
ve kurumun erişimine açık olarak, herhangi bir po-
tansiyel, aktif veya eski müşterinin paylaştığı olumlu 
veya olumsuz içerikli ifadeleri içerir (Hennig-Thu-
rau, Gwinner, Walsh ve Gremler, 2004). İlgili ürün 
ve hizmetlere ilişkin oluşturulan bu geribildirimlere 
(See-to ve Ho, 2014), başvurma sebepleri arasında 
satın alma kararını verirken harcanacak çabayı ve za-
manı azaltma isteğinin yanı sıra (Hennig-Thurau vd., 
2004), diğer tüketicilerin ilgili ürün veya hizmet ile 
alakalı deneyimlerine başvurarak riski azaltmak da 
(Bronner ve de Hoog, 2010) yer alır. 

Tüketicilerin e-WOM’a karşı duydukları güven; tü-
keticinin yorum ya da değerlendirmeyi inandırıcı, 
doğru ve/veya gerçek algılaması olarak tanımlanabilir 
(Cheung, Luo, Sia, ve Chen, 2009). O halde e-WOM’a 
karşı güven, tüketicinin davranışını e-WOM’a göre şe-
killendirme eğiliminin şiddetini belirler. Bir anlamda, 
e-WOM’a güven, karşılaştığı e-WOM ‘u benimseme 
düzeyini, içselleştirme ve aynı fikirde olma potansiye-
lini belirleyen histir. E-WOM’dan etkilenme ise, tüke-
ticinin, herhangi bir ürün/hizmete ilişkin yorumlar ile 
karşılaştıktan sonra, ilgili ürün/hizmete karşı tutum, 
düşünce ya da davranışında meydana gelen değişik-
likler olarak açıklanabilir (Litvin, Goldsmith ve Pan, 
2008). E-WOM’dan etkilenme kavramını açıklamak 
için, etkilenmeyi şekillendiren e-WOM’un değer-

lik derecesi (valence) ile ilgili literatüre bakılmalıdır. 
Buna göre üç çeşit e-WOM olduğu görülür. Bunlar 
olumlu, olumsuz, ve nötr e-WOM diye adlandırılır. 
Çalışmamızda e-WOM ‘a güven ve e-WOM’dan et-
kilenme hususlarında belirleyiciliği daha büyük olan 
pozitif ve negatif yorumlar konu edilmiş ve nötr yo-
rumların etkisi kapsam dışı bırakılmıştır. 

Yapılan çalışmalar, olumsuz e-WOM’un etkileme 
gücünün, olumlu e-WOM’un etkileme gücünden 
daha büyük olduğunu göstermektedir (Pan ve Chi-
ou, 2011). Bunun haricinde olumlu ve olumsuz 
e-WOM’un nasıl farklılaştığına ilişkin fazla bir çalış-
ma bulunmamaktadır. Çalışma kapsamında olumlu 
yorumların kişileri etkileme ve rahatlatma derece-
lerinin yanı sıra, kararlarını pekiştirme derecesine; 
olumsuz yorumların ise kişileri rahatsız etme ve karar 
vermelerini zorlaştırma derecelerine odaklanılmıştır.

Literatürde, e-WOM’ a güvenme ve E-WOM’dan et-
kilenme seviyesini belirleyen bir takım faktörler in-
celenmiştir. Bunlardan bir tanesi, hakkında e-WOM 
yazılmış olan ürünün fiyatıdır. İlgili ürünün fiyatı 
arttıkça, o ürünle ilgili yorumlara olan güven ve o yo-
rumlardan etkilenme azalmaktadır (Hennig-Thurau 
vd., 2004). Daha pahalı ürünlerin daha kaliteli algı-
lanmasının bir sonucu olarak, pahalı ürünlere yöne-
lik algının olumlu ya da olumsuz yorumlardan daha 
az etkilenmesi beklenilebilir (Rao ve Monroe, 1989).

E-WOM’a güvenmeyi ve e-WOM’dan etkilenmeyi 
belirleyen bir diğer faktör tüketicinin ürüne duydu-
ğu sevgidir. Buna göre ürüne duyulan sevgi arttıkça, 
ürünle ilgili olumsuz yorumlara duyduğu güven ve 
yorumlardan olumsuz manada etkilenmesinde azal-
ma gözlenmektedir (Hennig-Thurau vd., 2004). 

Ürüne ilişkin e-WOM’un kapsamlılık seviyesi de, tü-
keticinin e-WOM’a güvenmesinde ve e-WOM›dan 
etkilenmesinde önemli rol oynayan faktörlerden-
dir (Hörnfeldt ve Cavalli-Abrahamson, 2011). 
E-WOM›un, içerik itibariyle ne kadar kapsamlı ol-
duğu, ilgili e-WOM›un ne derece güvenilir bulun-
duğunu doğrudan etkilemektedir. Daha kapsamlı 
yorumlar, kullanıcılar tarafından daha güvenilir bu-
lunmakta, dolayısıyla bu yorumların etkileme gücü 
de daha fazla olmaktadır. Ayrıca bir ürünle alakalı 
yorum sayısının artması da, ilgili ürünün yorum-
larına olan güveni arttırmaktadır  (López ve Sicilia, 
2014). Yorum sayısının yanı sıra, yapılan yorumların 
ve puanlamaların güncelliği de e-WOM’ a karşı gü-
ven ve e-WOM’dan etkilenmeyi etkileyen unsurlardır 
(Hörnfeldt ve Cavalli-Abrahamson, 2011).
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E-WOM yer aldığı internet sayfasının itibarı, araştır-
macılar tarafından e-WOM’a güveni etkileyen başka 
bir faktör olarak sunulmuştur (Hörnfeldt ve Cavalli-
Abrahamson, 2011; Ulivieri, 2005). İnternet sayfası-
nın itibarı; popülerliği, güvenilirliği, kapsamlılığı, içe-
riğinin kimler tarafından düzenlendiği gibi bir takım 
değişkenlerden etkilenmektedir. Bir internet sayfası 
ne kadar itibarlıysa, o internet sayfasından okunan 
e-WOM› a güvenme o kadar yüksek olacaktır.

Son olarak e-WOM’u okuyan bireylerin tecrübe ve 
uzmanlık seviyelerine değinmekte fayda var. Tüketi-
cilerin ürünle ilgili olumlu ya da olumsuz tecrübeleri, 
ürünle ilgili e-WOM’a güveni ve e-WOM’dan etki-
lenmelerini belirlemektedir. Bireyler anlaşılabilir bir 
şekilde, kendi tecrübelerini, diğer bireylerin söyledik-
lerinden daha fazla önemsiyor olabilirler. Bir kişinin, 
herhangi bir ürünle ilgili olumsuz tecrübesi var ise, 
olumsuz tecrübesi olmayan birine kıyasla, ürüne iliş-
kin olumlu yorumlara daha az güvenme eğiliminde 
olur. Olumlu tecrübe sahibi birey, ürünle ilgili olum-
suz e-WOM okusa dahi, olumlu tecrübesi olmayan 
birine göre, olumsuz yorumlara daha az güvenir ve 
onlardan daha az etkilenir (Hörnfeldt ve Cavalli-Ab-
rahamson, 2011; Herr vd., 1991; Ulivieri, 2005). Tec-
rübeden bahsetmişken bu hususla alakalı bir başka 
noktayı da belirtmekte fayda var. Güven olgusunun 
zamanla gerçekleşen etkileşimlerin bir neticesi olduğu 
daha evvel bulunmuştur (Lee ve Lee, 2006). Binaena-
leyh, e-WOM oluşturanla, e-WOM okuyan arasında 
bir ilişkisel geçmiş bulunmadığından, bir güven ilişki-
sinden bahsedilemez gibi düşünülsede, e-WOM yaza-
rından ziyade, bizatihi e-WOM kavramının kendisiyle 
olan geçmiş etkileşimlerinin bir neticesi olarak, insan-
lar e-WOM›a karşı pekâlâ bir güven ya da güvensizlik 
geliştirebilirler. E-WOM ile ilgili yaşadıkları olumlu 
tecrübeler, e-WOM’a duyabilecekleri kaygıları azalta-
cak ve güveni arttıracaktır (Hörnfeldt ve Cavalli-Ab-
rahamson, 2011). Deneyimlerin yanı sıra, e-WOM’u 
okuyan tüketicilerin, ilgili ürüne/hizmete ilişkin uz-
manlık seviyeleri, e-WOM’dan etkilenme düzeyleri 
üstünde belirleyici rolü olan bir başka faktördür. Uz-
manlık seviyesinden murad edilen mana, kişinin o 
ürün veya hizmet hakkında daha evvelden edindiği 
tarafsız bilgilerin toplamıdır.

Araştırmanın ilk varsayımı bir olgunun gerçekliği-
ne ilişkin güven duyulmadan, ondan etkilenmenin 
mümkün olmayacağı fikrine dayanarak, e-WOM’ a 

güven ile olumlu e-WOM’dan etkilenme ve olumsuz 
e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler 
olacağı şeklindedir.

Elektronik ağızdan ağıza iletişime güvenmeyi etkile-
yen faktörleri ürün/hizmet kaynaklı değişkenler olan 
fiyat ile ürün veya hizmete duyulan sevgi, mesajın 
kaynağına ilişkin değişkenler olan kanalın türü, güve-
nilirliği, kanalın aktardığı bilgi miktarı, bilginin gün-
celliği, kanalın itibarı, son olarak e-WOM kaynaklı 
mesajları okuyanın kendisine ilişkin değişkenler olan 
geçmiş tecrübeler ve uzmanlık seviyesi şeklinde sı-
ralamak mümkün ise de; genel anlamda e-WOM’a 
güvenmeyi ve e-WOM’dan etkilenmeyi etkileyen de-
ğişkenlerin durumsal bir perspektifte ele alındıkları 
söylenebilir. Oysaki elektronik ağızdan ağıza iletişime 
olan güven daha sabit olgulardan da etkilenebilir ki; 
bunların başında kişilik özellikleri gelir. Yapılan lite-
ratür taraması sonucunda kişilik özelliklerinin elekt-
ronik ağızdan ağıza iletişime olan güveni nasıl etki-
lediğine yönelik bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu 
doğrultuda araştırma kapsamında ele alınan kişilik 
özelliklerine ilişkin tanımlar ve bu özelliklerin hem 
elektronik ağızdan ağıza iletişime olan güvene hem 
de elektronik ağızdan ağıza iletişimden etkilenmeye 
yönelik olası etkileri gelecek bölümde sunulmuştur.

Büyük Beş Kişilik Özellikleri
Hem doğuştan gelen kalıtsal özellikler hem de çevre-
sel etkileşim yollu sosyal öğrenme öncülüyle şekille-
nen kişilik özellikleri (Goldberg, 1992) ile ilgili ortaya 
atılan farklı model ve görüşleri, tek bir çatı altında bir-
leştirmiş görünen büyük beş kuramı (Bacanlı, İhsan 
ve Aslan, 2009) dışadönüklük/içedönüklük, duygusal 
denge/nörotiklik, uyumluluk, özdisiplin ve yeniliğe 
açıklık boyutlarından oluşur. Gerçekten de genler-
le nesilden nesile aktarıldığına (Bouchard, 2003) ve 
evrensel nitelikte olduklarına (McCrae, 2001) yönelik 
elde edilen araştırma bulguları ile; büyük beş kişilik 
özellikleri modelinin araştırmacılar tarafından ilgi 
gördüğü ve böylece literatürde yaygınlık kazandığı 
söylenebilir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda; ge-
rek bu özelliklerin ölçümü, gerek birbirleriyle olan 
etkileşimleri ve bu kişilik boyutlarının insan davra-
nışlarını yordama gücü üzerinde durulduğu görül-
müştür (McCrae ve John, 1992). Bu beş boyut aşağıda 
özetlenmiştir.
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Dışadönüklük: Kişiliğin sosyal yönü ile ilgilidir (Jud-
ge, Higgins, Thoresen ve Barrick, 1999). Jung tarafın-
dan yapılan dışadönük tiplemesi sosyalliğe, açıklığa, 
arkadaş canlısı, konuşkan ve enerjik olmaya atıfta 
bulunur (akt. McCrae ve Costa, 1989). Sosyalliğin 
yanı sıra tez canlılık özelliğini de barındıran dışadö-
nüklük boyutunun (Eaves ve Eysenck, 1975), karşıtı 
içedönüklüktür ve bu boyutu ölçmek için kullanılan 
sıfatlara, sessiz kalma, utangaçlık çekingenlik örnek 
verilebilir (Saucier, 1994). 

Dışadönük bireylerin daha sosyal ve arkadaş canlısı 
olmalarından hareketle, okudukları internet kay-
naklı yorumlara daha fazla güvenebilecekleri ve pa-
ralelinde bu yorumlardan daha fazla etkilenecekleri 
öngörülmektedir. Bu doğrultuda dışadönüklük ve 
e-WOM’a güven ile e-WOM’dan etkilenme arasında 
pozitif yönlü ilişkiler olması beklenmektedir.

Duygusal Denge: Ani ve anlık duygu değişimlerinin 
yanı sıra; bireyin hissettiği korku, endişe, kıskançlık 
gibi olumsuz duyguların yoğunluğuna işaret eden 
duygusal denge boyutunun tersi nörotiklik olarak 
anılır (Thompson, 2008). Bir diğer deyişle, duygusal 
açıdan dengeli birey stresli durumlarda soğukkanlı 
kalabilir, kolayca üzülmez, gerginlik hissetmez, rahat 
ve sakin kalır; en genel tabirle olumlu duygulanımı 
yüksektir. Duygusal denge boyutunda düşük pu-
anlar alan nörotik bireylerse stresli durumları daha 
tehditkâr algılarlar, depresif olurlar ve en genel tabirle 
olumsuz duygulanımları daha yoğun yaşarlar.

Duygusal denge arttıkça pozitif duygulanım ve iyim-
serlik artacağından, e-WOM kaynaklı yorumlara 
güvenme ve bu yorumlardan etkilenmenin artması 
beklenmektedir. Bu doğrultuda duygusal denge ve 
e-WOM’a güven ile e-WOM’dan etkilenme arasında-
ki ilişkilerin pozitif yönlü olması beklenmektedir.

Uyumluluk: Yardımseverlik, işbirliğine açıklık, baş-
kalarının isteklerine uyum gösterme arzusu, kibarlık, 
sempatiklik (başkalarının duygularına önem verme) 
gibi sıfatlar ile karakterize edilen uyumluluk boyu-
tunda yüksek puan alan bireylerin aksi, sert, kaba 
olma gibi özellikleri daha az barındırdıkları söylene-
bilir (Nye, Roberts, Saucier ve Zhou, 2008).  Uyum-
lu bireyler yumuşak mizaçlı oldukları gibi; girdikleri 
sosyal ortamlardaki harmoniyi bozmamaya özen 
gösterirler ve takım çalışmasına yatkındırlar (Judge 
vd., 1999).

Uyumluluk arttıkça başkalarının görüşlerine önem 
verme, onlarla hemfikir olma ve onlardan etkilenme 
artabileceğinden; uyumluluk ile e-WOM’a güven ve 
e-WOM’dan etkilenme arasındaki ilişkilerin pozitif 
yönlü olması beklenmektedir.

Özdisiplin: Çalışkanlık, dikkatlilik, düzenlilik, planlı 
olma, sorumluluk sahibi olma ve sebat etme özellikle-
riyle karakterize edilen özdisiplin boyutunun; iş per-
formansı ile ilişkili olduğu ve kariyer başarısına katkı-
da bulunan bir kişilik özelliği olduğu (Bkz. Judge vd., 
1999) bulunmuştur. Bu boyutta yüksek puanlar alan 

Tablo 1. Büyük Beş Kişilik Boyutları
Dışadönüklük/içedönüklük: konuşkan, sosyal, enerji dolu, heyecan yaratan, girişken, utangaç, 

mesafeli, sessiz kalmaya eğilimli 

Duygusal denge/nörotiklik: rahat, duygusal açıdan dengeli, kolay üzülmeyen, depresif, hüzünlü, 

endişeli, kolay heyecanlanan, gergin, duygusal iniş ve çıkışlar yaşayan 

Uyumluluk: Yardımsever, güvenilir, işbirlikçi, nazik, düşünceli, bağışlayıcı yapıda, insanlara 

güvenen, kaba, soğuk ve kayıtsız, kusur bulmaya eğilimli, ağız dalaşı başlatan,  

Özdisiplin: Özensiz, düzensiz, tembelliğe meyilli, dikkati kolay dağılan, bir işi eksiksiz yapan, bir 

işi bitirmeden bırakmayan, verimli çalışan, plan yapan ve uygulayan 

Yeniliğe açıklık: Orijinal fikirler üreten, farklı konulara merak duyan, yaratıcı, hayal gücü zengin, 

derin düşünen, sanata ilgi duyan, rutin işleri tercih eden 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bireyler işlerini etkin ve verimli bir şekilde yapmaya 
özen gösterdiklerinden, özdisiplinin iş performansını 
yordamadaki önemi yadsınamaz (Mount, Barrick ve 
Stewart,  1998). Özdisiplin boyutunda düşük puanlar 
alan bireylerin tembelliğe meyilli, özensiz ve plansız 
davranmaları beklenir.

Planlı, düzenli ve titiz olan bireylerin başka kanallar-
dan gelen bilgilerden ziyade kendi görüşlerine daya-
nırlar. Binaenaleyh, özdisiplin ile e-WOM’a güven ve 
e-WOM’dan etkilenme  arasında negatif yönlü ilişki-
ler olması beklenmektedir.

Yeniliğe açıklık: Yaratıcı olma ve derin düşünme be-
cerisinin yanı sıra (Nye vd., 2008), entellektüelliği 
ve zengin hayal gücüne sahip olmayı barındıran bu 
boyutta (John ve Srivastava, 1999) yüksek puanlar 
alan bireyler sanatla ilgili konulara ilgi duyarlar, ru-
tin işlerden ziyade yaratıcılıklarını kullanabilecekleri, 
meraklarını cezbeden farklı ve yeni işlere, aktivitelere 
yönelirler (McCrae ve Costa, 1989). Özellikle gele-

neksellikten uzak yenilikçi düşünce yapılarının, onla-
rı yaratıcı düşünmeye yönelttiği söylenebilir.

Yeniliğe açıklık boyutunda yüksek puanlar alan ve ge-
leneksellikten uzak, farklı iş ve aktivitelere yönelmek 
isteyen bireylerin e-WOM’a daha fazla güvenecekleri 
ve e-WOM’dan daha fazla etkilenecekleri öngörül-
mektedir. Çünkü başkalarından aldıkları ve kendile-
ri için yeni olabilecek fikirlere adapte olmaları daha 
basittir, dolayısıyla bu fikirlere daha açık olacaklar-
dır. O halde yeniliğe açıklık ile e-WOM’a güven ve 
e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler 
olması beklenmektedir.

Metot
Araştırma Modeli ve Hipotezler
Araştırmada kişilik özellikleri (dışadönüklük, duygu-
sal denge, uyumluluk,  özdisiplin, yeniliğe açıklık) ile 
olumlu ve olumsuz elektronik ağızdan ağıza iletişim-
den etkilenme arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

 

 

 

 

 

 

BEŞ BÜYÜK KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ 

• Dışadönüklük 
• Duygusal denge 
• Uyumluluk 

• Özdisiplin 

• Yeniliğe açıklık 

E-WOM’ A GÜVEN 

E-WOM’ DAN ETKİLENME 
• Olumlu e-WOM’dan etkilenme 

• Olumsuz e-WOM’dan etkilenme 

Şekil 1. Araştırma Modeli

Hipotez 1: e-WOM’a güven ile olumlu e-WOM’dan 
etkilenme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Hipotez 2: e-WOM’a güven ile olumsuz e-WOM’dan 
etkilenme arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.

Hipotez 3: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duy-
gusal denge, uyumluluk, yeniliğe açıklık ile e-WOM’a 
güven arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır

Hipotez 4: Özdisiplin ile e-WOM’a güven arasında 
negatif yönlü ilişki vardır.

Hipotez 5: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duy-

gusal denge, uyumluluk, yeniliğe açıklık ile olumlu 
e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler 
vardır.

Hipotez 6: Özdisiplin ile olumlu e-WOM’dan etki-
lenme arasında negatif yönlü ilişki vardır. 

Hipotez 7: Kişilik özellikleri olan dışadönüklük, duy-
gusal denge, uyumluluk, yeniliğe açıklık ile olumsuz 
e-WOM’dan etkilenme arasında pozitif yönlü ilişkiler 
vardır.

Hipotez 8: Özdisiplin ile olumsuz e-WOM’dan etki-
lenme arasında negatif yönlü ilişki vardır.
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Hipotez 9: Büyük beş kişilik özellikleri (dışadönük-
lük, duygusal denge, uyumluluk, özdisiplin, yeniliğe 
açıklık), e-WOM’a güven, olumlu e-WOM’dan etki-
lenme ve olumsuz e-WOM’dan etkilenme ortalama-
ları sosyo-demografik özelliklere (yaş, cinsiyet, me-
deni durum, eğitim durumu, gelir durumu, çalışma 
durumu) göre farklılaşır.

Örneklem, Ölçüm Araçları, Analizler
Araştırmamız yapı itibariyle, tanımlayıcı bir çalışma-
dır. Belli değişkenler arasındaki ölçülebilir ilişkilerin 
ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir. Araştırmanın 
ana kütlesini satın almayı düşündükleri ürünlere 
ilişkin elektronik ağızdan ağıza iletişim kanalların-
dan yararlanan ve İstanbul’da bulunan tüketiciler 
oluşturmaktadır. Bu tüketicilerin toplam hacmini 
kesin olarak bilemeyeceğimiz için, bu gibi durumlar-
da yararlandığımız istatistiksel metotlar yardımıyla, 
%95 güven seviyesinde ve %5 hata payı kısıtlarıyla 
hesapladığımız örneklem büyüklüğü 384 gözlemden 
oluşmaktadır. Ana kütle büyüklüğü kesin olarak bili-
nemeyeceğinden ve ana kütleye ait bir liste bulunma-
dığından, tesadüfi örnekleme yöntemlerine başvuru-
lamamıştır. Bunun yerine, zaman ve maliyet kısıtları 
nedeniyle, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerin-
den, kolayda örnekleme yöntemi (Hair, Bush ve Orti-
nau, 2002) kullanılarak; hem internet üzerinden, hem 
basılı formlar dağıtılarak veriler toplanmıştır. Ancak 
örneklemin, ana kütleyi temsil etmeme ihtimalini 
azaltmak, temsil kuvvetini artırmak amacıyla, anke-
te filtre soruları konularak, katılımcıların araştırılan 
konuda bilgi sahibi oldukları teyit edilmiştir. Filtre 
soruları; internetten alışveriş yaparken, katılımcıla-
rın satın almayı düşündükleri ürün/ hizmete ilişkin 
yorum ve puanlamaları dikkate alıp almadıklarına 
yöneliktir. Araştırmaya elektronik ağızdan ağıza ile-
tişimi kullanan katılımcılar dâhil edilmiştir. Verilerin 
toplanmasına Aralık 2014’de başlanmış olup, hedef-
lenen 384 kişiye ulaşılması sebebiyle süreç Şubat 
2015’de sonlandırılmıştır. 

Soru formunda yer alan e-WOM’a güven, olumlu 
e-WOM’dan etkilenme ve olumsuz e-WOM’dan etki-
lenme ifadeleri, araştırmacılar tarafından oluşturul-
muş; ancak bu aşamada kimi araştırmacılarca yapılan 
çalışmalardan da esinlenilmiştir (Bkz. Akkaya, 2012; 
Meriç, 2010). Büyük beş kişilik özelliklerinin ölçü-
mü için John, Donahue ve Kentle (1991) tarafından 
geliştirilen ve Türkçe adaptasyonu Alkan (2006) ta-
rafından yapılan, kişilik özelliklerini 44 ifade ile öl-
çen (17 ifade olumsuz içerikli olarak hazırlanmıştır) 

ölçek kullanılmıştır. Demografik özellik türleri olan; 
yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim seviyesi, gelir ve 
çalışma durumu, katılımcılara sorulmuştur. 

Bulgular
Çalışmamızın bulgularını paylaşmadan evvel, örnek-
leme ait demografik özellikler tablo 2’de sunulmuş-
tur. Tabloda, örnekleme ait demografik özelliklerin 
frekans ve yüzdelik oranları verilmiştir. Görüldüğü 
üzere cinsiyet dengeli bir dağılım göstermiştir (Bkz. 
%48-%51). Bekârlar çoğunluktadır. Katılımcıların 
yarıya yakını üniversite mezunlarından oluşmakta-
dır. Çoğunluk özel sektör çalışanı ve öğrencidir. Gelir 
dağılımı 1000-3000 tl aralığında yoğunlaşmaktadır.

Evvela kullanılan ölçeklerin faktör analizine uygun 
olup olmadığı Barttlett ve KMO değerlerine bakıla-
rak test edilmiştir. Barttlett Küresellik Testi sonuçle-
rı, istatistiki olarak tüm değişkenler için anlamlıdır 
(p<0.001). Verilerin kişilikle ilgili kısmına ilişkin 
KMO değerini .888, e-WOM’a karşı güven kısmının 
KMO değerini .913, olumlu e-WOM’dan etkilenme-
nin KMO değerini .754, ve olumsuz e-WOM’dan et-
kilenmenin KMO değeri .737 olarak tespit edilmiştir. 
Tüm KMO değerlerinin .50’den büyük olması, veri 
setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermek-
tedir.

Çalışmamızda kullandığımız beş büyük kişilik boyu-
tu ölçeğine uygulanan faktör analizleri neticesinde, 
tek başına bir faktör oluşturan ve negatif yük alan 
ifadeler analizden çıkarıldıktan sonra, beş boyutlu 
orijinal kişilik ölçeğinin yapısına ulaşılmıştır (KMO: 
0.888, Barttlett Küresellik Testi Ki Kare: 3117.281, sd: 
276 ; p < 0.001 , açıklanan varyans %56.4). 

Aynı şekilde e-WOM’ a karşı güven ile ilgili ölçeğe 
uygulanan faktör analizi neticesinde, e-WOM’a karşı 
güven ve e-WOM’ dan fikir alma olarak adlandıra-
bileceğimiz iki boyut ortaya çıkmıştır. Ancak arala-
rındaki benzerlikten ötürü çalışmamızda tek boyut 
olarak ele alınmışlardır. Bunun haricinde olumlu ve 
olumsuz e-WOM’dan etkilenme ölçekleri, kendi içle-
rinde birer boyut olarak kalmıştır.

Araştırma kapsamında ele alınan değişkenlere iliş-
kin; ortalama, standart sapma değerleri ve iç tutarlılık 
katsayıları tablo 3’te sunulmuştur. Tablodan net bir 
şekilde görüldüğü gibi kullanılan ölçeklerin güveni-
lirliği genel itibariyle %70’in üzerindedir. Bu değerler 
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değişkenlerin gayet yüksek seviyelerde güvenilir bir 
biçimde ölçümlendiğini ifade etmektedir. Duygusal 
denge ve özdisiplin boyutlarını ölçmekte kullanılan 

ifadelerin, ağırlıkla olumsuz sıfatlardan oluşması, ve 
ters ifadelerin yoğunlukta olması sebebiyle iç tutarlı-
lık katsayısını düşürdükleri söylenebilir.

Demografik Veriler  Frekans  Yüzde 

Kadın  185  48 

Erkek  196  51 

Cinsiyet belirtmemiş  3  1 

Bekar  262  68 

Evli  116  30 

Medeni durum belirtmemiş  6  2 

Orta okul  23  6 

Lise  90  23 

Üniversite  171  45 

Lisansüstü  87  23 

Eğitim belirtmemiş  13  3 

Asgari ücret veya altı  87  23 

1001-3000 tl  165  43 

3001-5000 tl  72  19 

5001 tl veya üzeri  25  6 

Gelir belirtmemiş  35  9 

Özel sektör  176  46 

Kamu  39  10 

Serbest  26  7 

Ev hanımı  9  2 

Öğrenci  120  31 

Meslek belirtmemiş  14  4 
 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Demografik Bilgiler

Tablo 3. Betimsel İstatistikler ve İç Tutarlılık Katsayıları

Değişkenler          Ortalama  Standart Sapma  Cronbach alpha 

eWOM’a güven (1)  3,06  ,76  ,925 

Olumlu eWOM’dan 
etkilenme (2) 

3,08  ,96  ,910 

Olumsuz eWOM’dan 
etkilenme (3) 

3,08  ,97  ,883 

Dışa dönüklük (4)  3,51  ,81  ,833 

Duygusal denge (5)  2,99  ,68  ,663 

Uyumluluk (6)  3,79  ,83  ,758 

Özdisiplin (7)  3,38  ,92  ,686 

Yeniliğe açıklık (8)  3,71  ,81  ,838 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E-WOM’a güven ile olumlu e-WOM’dan etkilenme ve 
olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında güçlü ilişki-
ler bulunmaktadır (r=.776 ve .667 , p<0.01). Bağımsız 
değişkenler olan kişilik boyutları arasındaki ilişkile-
rin kuvvetinin .70 üzerinde olmaması nedeniyle, ara-
larında çoklu bağıntı şüphesi bulunmamaktadır. 

Dışadönüklük ile e-WOM’ a güven (r= .172 , p<0.01), 
uyumluluk ile e-WOM’a güven (r= .256 , p<0.01), ve 
yeniliğe açıklık ile e-WOM’a güven (r= .272 , p< 0.01) 
arasında pozitif yönlü ilişkiler vardır. Özdisiplin ile 
e-WOM’a güven arasındaki ilişki negatif yönlüdür 
(r= -.271 , p< 0.01).

Uyumluluk ile olumlu e-WOM’dan etkilenme (r= .187 
, p<0.01), ve yeniliğe açıklık ile olumlu e-WOM’dan 

etkilenme (r= .138 , p< 0.01) arasında pozitif yönlü 
ilişkiler vardır. Özdisiplin ile olumlu e-WOM’dan et-
kilenme arasındaki ilişki negatif yönlüdür (r= -.144 , 
p< 0.01).

Uyumluluk ile olumsuz e-WOM’dan etkilenme 
(r= .206 , p<0.01), ve yeniliğe açıklık ile olumsuz 
e-WOM’dan etkilenme (r= .130 , p< 0.05) arasında 
pozitif yönlü ilişkiler vardır. Özdisiplin  ve duygusal 
denge ile olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında-
ki ilişkiler negatif yönlüdür (r= -.141 , p< 0.01 ve r= 
-.134 , p< 0.05). Ayrıca yaş ile e-WOM’a güven ara-
sında 0.15 şiddetinde zayıf bir ilişki olduğu bulgulan-
mıştır (p<0.05).

Değişkenler  1  2  3  4  5  6  7  8 

eWOM’a güven (1)  1               

Olumlu eWOM’dan 
etkilenme (2) 

,776**  1             

Olumsuz eWOM’dan 
etkilenme (3) 

,677**  ,712**  1           

Dışa dönüklük (4)  ,172**  ,058  ,086  1         

Duygusal denge (5)  -,059  -,096  -,134*  ,125*  1       

Uyumluluk (6)  ,256**  ,187**  ,206**  ,599**  -,048  1     

Özdisiplin (7)  -,271**  -,144**  -,141**  ,119*  ,238**  -,021  1   

Yeniliğe açıklık (8)  ,272**  ,138**  ,130*  ,681**  -,014  ,652**  -,032  1 

 

Tablo 4. Değişkenler Arası İlişkiler

** : Korelasyon ,01 seviyesinde anlamlıdır.
*   : Korelasyon ,05 seviyesinde anlamlıdır.

Araştırma kapsamında ele alınan değişkenlerin, cin-
siyet ve medeni duruma göre farklılıkları bağımsız 
gruplar t-testi ile incelenmiştir. Buna göre kadınların, 
özdisiplin ortalamaları, erkeklerden daha yüksek-
tir (3.54 > 3.24 , p<0.05). Evlilerin e-WOM’ a karşı 
duyduğu güven, bekarların duyduğu güvenden daha 
yüksektir (3.17>3.01, p< 0.10). Tek yönlü varyans 
analizi sonuçlarına göre, araştırma kapsamında ele 
alınan değişkenler eğitim ve gelir durumuna göre 
farklılaşmamaktadır. 

Mesleğe göre tekrarlanan tek yönlü varyans analizi 
sonuçlarına göre, özel sektör çalışanları, serbest mes-
lek erbabına kıyasla, e-WOM’a daha fazla güvenmek-

tedir (3.08>2.45 , p<0.05). Benzer şekilde, öğrenciler 
de, serbest meslek erbabına göre, e-WOM’a daha faz-
la güvenmektedir (3.10 > 2.45 , p< 0.05). Kamu sek-
törü çalışanları, serbest meslek mensuplarına kıyasla, 
e-WOM’a daha fazla güvenmektedir (3.38 > 2.45 , p< 
0.05) ve aynı zamanda olumsuz e-WOM’dan daha 
fazla etkilenmektedir (3.38>2.58 , p<0.10).

Sonuç, Tartışma ve Kısıtlar
Bulgularımız, ilk ve ikinci hipotezimizde öngörü-
len ilişkileri doğrular niteliktedir. Hipotez 1’de ön-
gördüğümüz gibi, e-WOM’a güvenme ile  olumlu 
e-WOM’dan etkilenme arasında kuvvetli bir ilişki 
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tespit edilmiştir. Aynı şekilde e-WOM ‘a güven ile, 
olumsuz e-WOM’dan etkilenme arasında anlamlı 
bir ilişki olduğunu iddia eden ikinci hipotezimiz de 
doğrulanmıştır. Bu iki hipotezin doğrulanması bize, 
tüketicilerin e-WOM‘dan etkilenmesinde, e-WOM’a 
duydukları güven seviyesinin etkili olduğunu göster-
mektedir. Gerçekten de, bireyler inandıkları yorum-
ların doğruluğuna inandıkları müddetçe e-WOM’a 
güvenecek ve akabinde bu yorumlar vasıtasıyla ikna 
olma veya olmama eğilimi göstereceklerdir. Dolayı-
sıyla kaynağın dürüstlüğüne, samimiyetine ve/veya 
doğruluğuna inandıkları bilgilere güvenmeleri, bu 
bilgilerden etkilenmeleri hususunda önemli bir be-
lirleyicidir. Ayrıca, e-WOM’un olumlu veya olumsuz 
içerikte olabileceği ve etkilenme derecesinin içeriğin 
muhteviyatına göre değişebileceği de göz önünde bu-
lundurulmalıdır. 

Dışadönük bireylerin daha sosyal ve arkadaş canlısı 
olmalarından hareketle, e-WOM’a daha çok güve-
necekleri, içedönük bireylerin ise güven hususunda 
daha temkinli davranacakları, binaenaleyh dışadö-
nüklük ile e-WOM’a güven arasında pozitif yönlü 
bir ilişki olacağı düşünülmüştü. Dışadönüklük ile 
e-WOM’a güven arasında zayıf da olsa anlamlı iliş-
ki bulunması bu düşünceyi destekler niteliktedir. 
Dışadönüklüğün yanı sıra, uyumlu bireylerin daha 
kolay ikna olma ve genel kanıya, sosyal harmoniye 
uyma eğilimleri sebebiyle e-WOM’a daha fazla gü-
venecekleri düşünülmüştü. Aralarındaki orta-düşük 
seviyedeki ilişki de bu düşünceyi desteklemiştir. Baş-
kalarıyla işbirliği yapmaktan hoşlanan bu bireylerin, 
e-WOM’a yani diğer insanların yorumlarına güven-
meleri anlaşılabilir bir olgudur. Yeniliğe açık birey-
lerin, farklı şeyler deneme istekleri ile farklı fikirlere 
daha çok yönelecekleri ve akabinde e-WOM’a güven-
me eğilimlerinin daha yüksek olacağı da desteklen-
miştir. Özdisiplini yüksek bireylerin, kendi kural ve 
fikirlerine daha bağlı ve daha özerk olmalarından ha-
reketle e-WOM’a güvenme eğilimlerinin daha düşük 
olacağı da, değişkenler arasında negatif yönlü ilişki 
bulgulanması ile teyit edilmiştir. Nörotik bireylerin 
daha karamsar olmaları ve negatif duygulanımlarının 
daha yüksek olması sebebi ile güven eğilimlerinin 
daha düşük olacağı düşünülmüş, velhasıl duygusal 
denge ile e-WOM’a güven arasında pozitif bir ilişki 
olacağı öngörülmüştü. Ancak, duygusal denge ile 
e-WOM’a güven arasında manidar bir ilişki buluna-
mamıştır. Bunun sebebi olarak da, duygusal denge 
ile ilgili ölçek ifadelerinin ağırlıkla olumsuz sıfatlar-
dan oluşması ve duygusal denge boyutunu ölçerken 

daha çok nörotik uca kaymasından mütevellit bir 
ölçüm hatası olabileceği veya bu kişilik boyutunun 
e-WOM’a güven üzerinde manidar bir etkisinin bu 
yüzden bulgulanamadığı düşünülebilir.

Uyumlu ve yeniliğe açık bireylerin hem olumlu hem 
olumsuz içerikli e-WOM’dan daha fazla etkilenecek-
leri öngörülmüştü. Gerçekten de uyumlu bireylerin 
okudukları hem olumlu hemde olumsuz yorumlar-
dan daha fazla etkilenmeleri, benzer şekilde yeniliğe 
açık olanların da farklı fikirlere olan yönelimlerinin 
daha yoğun olmasından hareketle, e-WOM’la daha 
çok özdeşleşmeleri ve içerikten bağımsız olarak, 
e-WOM’dan daha fazla etkilenecekleri araştırma 
bulgularınca doğrulanmıştır. Özdisiplini yüksek bi-
reylerinse, okudukları yorumlardan, başkalarının fi-
kirlerinden etkilenmekten ziyade kendi görüşlerine 
dayanacakları, dolayısıyla hem olumlu hem olumsuz 
içerikli e-WOM’dan etkilenme ile özdisiplin ara-
sında negatif yönlü ilişkilerin olacağı düşüncesi de 
gene desteklenen bir bulgudur. Şaşırtıcı bir bulgu, 
dışadönüklük ile e-WOM’dan etkilenme arasındaki 
ilişkilerin manidar olmayışıdır. O halde akla şu soru 
gelebilir: dışadönük bireyler e-WOM’a daha fazla 
güvenme eğiliminde iken neden güvendikleri bilgi-
lerden etkilenmiyorlar? Bu hususta dışadönüklük ile 
e-WOM’dan etkilenme arasındaki ilişkinin kuvvetini 
etkileyen başkaca üçüncül değişkenler olduğu dü-
şünülebilir. Öte yandan, duygusal denge ile olumlu 
e-WOM’dan etkilenme arasında manidar ilişki bulu-
namazken, duygusal denge ile olumsuz e-WOM’dan 
etkilenme arasında negatif ilişki olduğu görülmüştür. 
O halde duygusal denge boyutunda düşük puanlar 
alan nörotik bireylerin karamsar yapıları nedeniyle, 
okudukları olumsuz içerikli bilgilere karşı daha has-
sas bir duruş sergileyecekleri ve akabinde bu bilgiler-
den daha çok etkilenecekleri öngörülebilir.

Fark testlerimizin bulguları arasında yer alan bir 
husus oldukça dikkat çekicidir. Yukarıda belirtildi-
ği üzere, serbest meslek erbabı, tüm meslek grupları 
içinde e-WOM’a karşı güven seviyesi en düşük olan 
gruptur. Günlük hayatlarında en fazla belirsizlik ve 
doğru olmayan bilgi akımlarıyla mücadele eden bu 
grubun, e-WOM’a güven anlamında; ekonomik şart-
lar, çalışma saatleri gibi konularda daha belirli koşul-
lar altında çalışan kamu sektörü çalışanlarından daha 
düşük skorlar alması makul gözükmektedir.

Araştırma verileri anket yoluyla toplandığı için sos-
yal beğenilirlik hususunun, cevapların doğruluğuna 
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ilişkin beyanları sekteye uğratabileceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bunun yanı sıra ölçeklerin, öl-
çülmek istenen değişkenleri ne denli geçerli şekilde 
ölçümlendiği de sosyal bilimler araştırmalarında kar-
şılaşılan bir diğer kısıttır. Kolayda örneklemin tercih 
edilmesi sebebiyle, katılımcıların anakütle özellikle-
rini ne denli temsil ettikleri bilinmemekte ve genel-
lemeye gidilememektedir. Gelecek çalışmalara öneri-
ler, farklı örneklemler üzerinde araştırma modelinin 
test edilmesi ve hem olumlu hem olumsuz içerikli 
e-WOM’dan etkilenme hususunda daha detaylı çalı-
şılmasıdır. E-WOM literatüründe, modellerin daha 
çok durumsal değişkenlere odaklanması ve bireysel 
farklılıkların ihmal edilmesi sebebiyle bu konuya 
daha çok ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmelidir.
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Özet
Günümüzde artan çevresel kaygılar, çevre bilinci yük-
sek tüketiciler ve çevre mevzuatındaki gelişmeler yeşil 
ürün/hizmetlerin üretilmesi, pazarlanması noktasında 
işletmelere itici güç olmaktadır. İşletmelerin sürdürü-
lebilir rekabette avantaj yakalamaları yeşil tüketici ve 
bu tüketicilerin satın alma davranışlarını incelemesi ile 
mümkün olacaktır.

Bu çalışmada yeşil ürünlere yönelik satın alma davra-
nışlarını etkilediği düşünülen çevresel tutum ve tüke-
tim değeri teorisi kavramları açıklanmış ve iki kavram 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla SDÜ Gönen 
MYO’da eğitim gören 447 öğrenciye anket çalışması 
uygulanmıştır. Katılımcıların çevreye yönelik (ant-
roposentrik, ekosentrik ve çevreye karşı antipatiklik) 
eğilimleri Bonnes (2011) tarafından geliştirilen ölçekle 
belirlenmiş ve farklı düzeyler için gruplandırılmıştır. 
Çalışmada, tüketim değerleri teorisine ilişkin belir-
lenen (fonksiyonel, duygusal, koşullu, epistemik ve 
sosyal) faktörlere ilişkin tutumların farklı düzeydeki 
çevresel eğilime göre önemli farklılıklar gösterip gös-
termediği incelenmiştir.  Çalışmanın amacına ulaşmak 
için anket çalışması ile elde edilen verilere istatistiksel 
analiz yöntemlerinden frekans, faktör, güvenilirlik ve 
tek yönlü anova analizleri uygulanmış, ileri sürülen 
hipotezler analiz edilmiş, bulgular değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeşil Tüketici, Tüketim Değeri 
Teorisi, Antroposentrik, Ekosentrik, Çevreye Karşı 
Antipatiklik

Abstract 
Increasing environmental concerns, consumers who 
are thinking increasingly “green” as well as the impro-
vements in environmental legislation are the driving 
forces behind producing and marketing green products/
services for many enterprises. Enterprises that intend 
to enhance their performance in sustainable competiti-
on are required to examine green consumers and their 
buying behaviors. 

In this study, the theories of environmental attitude and 
consumption values presumed to exert impact on bu-
ying behavior towards green products are defined and 
the connection between two theories are explored. For 
this end, 447 undergraduate students studying at Gö-
nen Vocational School of Higher Education of Süleyman 
Demirel University, Turkey have been subject to a ques-
tionnaire. The anthropocentric, ecocentric and apathe-
tic tendencies of respondents towards environment have 
been determined through a scale developed by Bonnes 
(2011). Those tendencies have then been classified into 
various groups. In the study, it is also analyzed whether 
the attitudes regarding functional, emotional, conditio-
nal, epistemic and social factors that have been ascerta-
ined based on consumption values theory are varying 
depending on the various levels of environmental ten-
dency. For the study to attain its objectives, statistical 
analysis methods like frequency, factor, reliability and 
one way anova have been applied on the data that came 
from questionnaire while the hypothesis and findings 
have been analyzed and evaluated. 

Keywords: Green Consumer, Consumption Values 
Theory, Anthropocentric, Ecocentric, Being Apathetic 
to Environment 
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Giriş
Çevresel bozulma ve küresel ısınma gibi olgular sür-
dürülebilirlik ve çevresel meseleler üzerinde kamu 
otoritelerinin endişe duymasına neden olmaktadır.  
Doğal kaynakların ve çevrenin genel koşulları hak-
kında dünya ölçeğinde bir  dikkat artışı vardır (Chen 
vd., 2012, s.2544). Özellikle son 10 yılda artan dünya 
nüfusu, küreselleşmenin yarattığı ölçek ekonomisi, 
ürün sayısındaki artış ve bunun neticesinde ürün 
fiyatlarının düşmesi, kentleşme, yaşam kalitesi stan-
dartlarındaki artış, çevresel bozulmaların ortaya çık-
ması gibi nedenler çevresel sorunlarla ilgili tartışma-
ları artırmakta ve tartışmanın odağına çevre- tüketim 
ilişkisini koymaktadır (Karalar ve Kiracı, 2011, s.64). 
Dolayısıyla bugün insanoğlunun, dünya ekosistemi-
ni bozan tüm üretim süreçlerinden endişeli olduğu 
görülmektedir.  Endüstrilerin bu noktada doğal kay-
nakları nasıl kullanmaları gerektiği konusunda yeşil 
üretim, yeşil mühendislik vb uygulamaları kullan-
maları gereği ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler çevreye 
karşı daha bilinçli hale gelirken, işletmelerin enerji 
tasarrufu sağlayan, eko-etiketli, geri dönüştürülebilir 
ürünler üretme ihtiyacı da artmaktadır. Tüketiciler 
arasındaki yaygın inanç, yeşil tüketimin günlük yaşa-
mın devamı için zorunlu olduğu yönündedir. İşletme-
ler artan tüketici farkındalığı ve devlet politikalarına 
dikkat ederek yeşil tüketim için pazarlama stratejileri 
geliştirmelilerdir (Ko vd., 2013, s.1709). Bu stratejiler 
geliştirilirken tüketicilerin çevresel eğilimleri ile yeşil 
ürün tüketim değerlerinin neler olduğunun ortaya 
konulması oldukça önemlidir. Çalışmanın amacı ise 
buna paralel olarak yeşil pazarlama kavramı, yeşil tü-
keticinin kim olduğu, tüketicilerin çevresel eğilimleri 
ve yeşil ürünlere yönelik tüketim değerleri teorisinin 
kavramsal olarak incelenmesi ile farklı çevresel eği-
limlerin, yeşil ürün satın alma davranışları ile iliş-
kisinin tüketim değerleri teorisi çerçevesinde araştı-
rılması olarak belirlenmiştir. Çalışma beş bölümden 
oluşmaktadır. Giriş bölümünden sonra yeşil pazarla-
ma ve yeşil tüketici kavramları incelenmiştir. üçüncü 
bölümde ise tüketicilerin yeşil ürünlere yönelik satın 
alma davranışlarını doğrudan etkilediği düşünülen 
çevresel tutum kavramı ve farklı tutumlar kurgulan-
mıştır. Dördüncü bölümde yeşil ürünlere yönelik ola-
rak geliştirildiği düşünülen tüketim değerleri teorisi 
tartışılmıştır. Son bölümde ise literatüre uygun olarak 
geliştirilen anketler SDU Gönen MYO öğrencilerine 
uygulanmış, elde edilen veriler ileri sürülen araştırma 
modeli ve hipotezler çerçevesinde istatistiksel olarak 
analiz edilerek, sonuçlar yorumlanmıştır. 

Yeşil Pazarlama ve Yeşil Tüketici
Günümüz tüketicilerinin ürün/hizmeti satın alırken 
yapmış oldukları tercihlerin doğal kaynaklara, çev-
reye yani dünyaya olan etkilerinin bilincinde olan-
larının sayısı artmaktadır. Tüketiciler satın aldıkları 
varlıkların çevre dostu olup olmamasına yani örneğin 
ürün ambalaj

Datığının ne kadar olduğu, üretim sürecinde enerji, 
emek, su vb. kaynakların ne kadar kullanıldığı, üreti-
mi yapan çalışanların çalışma koşullarının nasıl oldu-
ğu konusunda bilinçli olmaya başlamışlardır (URL1). 
Aslında bu durum ilk olarak 1980’lerin sonlarında 
yaşanan (1986’daki Chernobyl patlaması, ozon deliği 
vb.) atmosfere zararlı gazlara yönelik olarak potansiyel 
tüketicilerin biraraya gelerek büyük bir boykot düzen-
lemeleri ile kendini göstermiştir. Yaşananlar endüst-
riden, tedarik zincirine kadar tüm aktörlerin çevresel 
düşünce karşısında hızlı bir değişim göstermelerine 
başlangıç olmuştur (Peattie ve Charter, 2003:729).

1980’lerin sonları ve 1990’lı yıllarda işletmeler, müş-
teriler, yatırımcılar ve diğer paydaşların dahil olduğu 
çevre duyarlılığı olgusu kabul edilmeye başlanmıştır. 
Ve bu olgunun beraberinde rekabet avantajı ve ino-
vasyon konusunda fırsatlar getirdiği de fark edilmiş-
tir. Çevre, stratejik bir olgu olarak önem kazandıkça, 
tüketicilerin tutum ve davranışlarında potansiyel bir 
etkisinin olduğu anlaşıldıkça, iş dünyası ve pazarla-
macıların çevreye olan ilgisi artmıştır. Yani 1980’li 
yıllar çevreye duyarlı ürünlerin tanıtımına, 1990’lı 
yıllar ise doğaya zarar vermeyen üretim süreçlerinin 
geliştirilmesi, kurumsal sosyal sorumluluk kavram-
larının benimsenmesine sahne olmuştur. Gelişen 
bu durum işletmelerin farklı anlayışlar geliştirmesi-
ne etken olmuştur. Örneğin rekabet temelini güçlü 
eko(lojik) performansıyla ve yeşil ürünleriyle ortaya 
koyan The Body Shop markası tüm süreçlerinde çev-
reye duyarlı stratejileri benimseyen en iyi örnekler-
den biridir. Marka, ürettiği ürünlerinin bitkisel içeri-
ğe sahip olmasına, doğaya zarar vermeden kullanılan 
hammaddelerin elde edilmesine, ürünlerin piyasaya 
sürülmeden önce hayvanlar üzerinde test edilmeme-
sine, geri dönüştürülebilir ambalajları kullanmasına 
dikkat etmektedir. Bu anlayış markanın tüketicilere 
doğaya zarar vermediği, doğa dostu bir işletme oldu-
ğu mesajını açık bir şekilde ifade etmesini sağlamak-
tadır (Peattie ve Charter, 2003:735; URL2). Yeşil yada 
çevreci pazarlama aslında sosyal pazarlama kavra-
mından doğmuştur. Sosyal pazarlama kavramı Kot-
ler ve Zaltman tarafından 1970’lerde tartışılmıştır. 
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Sosyal pazarlama herhangi bir fikri topluma benim-
setmek ve bu konuda olumlu davranış değişiklikleri 
yaratmak için pazarlama karmasının planlanmasıdır, 
gönüllülük ilkesini içermektedir (Okan, 2013, s.215). 
Artan sosyal bilinç, yaşanan çevresel sorunlar, çevre-
ye duyarlı üretim, çevreye duyarlı işletmecilik ve yeşil 
pazarlama kavramlarını ortaya çıkartmıştır (Üstünay, 
2008, s.72). Yeşil pazarlama, ürün modifikasyonu, 
üretim süreci, ambalajlama değişiklileri ve reklam 
değişikliklerini içeren faaliyetlerin bütüncül bir yak-
laşımla ele alan bir anlayıştır. Ancak yeşil pazarlama 
kavramı basit bir görev tanımı değildir. Nitekim bu 
alanda kullanılan terminoloji de değişmiştir, bunlar: 
Yeşil Pazarlama, Çevresel Pazarlama ve Ekolojik Pa-
zarlamadır (Polonsky, 1994a, s.1). Farklı tanımlamalar 
yapılmakla beraber en fazla tekrarlanan tanıma göre 
yeşil ya da çevreci pazarlama; tüketici istek ve ihti-
yaçlarını karşılamak için tasarlanan faaliyetlerin tü-
münün doğal çevre üzerinde en az zararlı olanlarının 
tercih edildiği bir anlayışı ifade etmektedir (Stanton ve 
Futrell, 1987’den alıntılayan Polonsky, 1994b, s.30-31).  
Bakıldığında artık günümüz tüketicisi doğadaki tüm 
canlıların sürekliliğinin korunmasıyla ilgilenen, hij-
yen ve çevre konusunda güvenlik isteyen bireylerdir. 
Pazardaki beklentilerin çevresel endişelerle değişmesi 
rekabet koşullarını da değiştirmektedir. Yeni rekabet 
koşulları ve çevresel yasal zorunluluklar işletmelerin 
üretim ile ilgili bazı düzenlemeler yapması gereğini 
ortaya çıkartmaktadır (Türk ve Gök, 2010, s.203).

Pazarlama planlayıcılarının, tüketicileri ve sektörle-
rinde yaşanan yeşil gündemin ne olduğunu ve bunun 
potansiyel etkilerini bilmeleri hayati önem taşımak-
tadır. İşletmelerin eko-performanslarının rakiplerine 
göre zayıf ve güçlü yanlarının bilinmesi de stratejile-
rin belirlenmesi ve uygulanması açısından oldukça 
değerlidir. Bu noktada tüketicilerin çevreye, çevre 
dostu ürünlere karşı tutum ve davranışları, yani çev-
reci tüketicilerin tutum ve davranışlarının anlaşılma-
sı sürdürülebilir rekabet açısından dikkat edilmesi 
gereken konuların başında gelmektedir (Peattie ve 
Charter, 2003, s.736).

Tüketicilerin yeşil ürünlerin geliştirilmesi konusun-
da işletmeleri motive ettikleri açıktır. Birçok çevreci 
düşünceye sahip tüketici bulunmaktadır, ancak işlet-
meler sadece bu düşünceye sahip tüketicilere yöne-
lik stratejiler belirlediklerinde hata etmiş olabilirler. 
Çünkü çevresel gerekçelerle ürün satın almaya istekli 
olan tüketicinin çevreci ürününü ne ile ölçtüğü be-

lirsizdir. Tüketicilerin beklentisi yeşil ürünün, gele-
neksel ürüne göre fiyatlandırılması, performansının 
belirlenmesi yada başka bir yeşil ürüne göre konum-
landırılması şeklinde olabilir. Burada yeşil ürünün 
geleneksel üründen farklılaşması beklenmektedir 
(Polonsky ve Rosenberger, 2001, s.23).

Ancak yeşil tüketici davranışları üzerinde yeterli sayı-
da araştırma olduğu söylenemez.  Pazarlama araştır-
macılarının, çevresel tutum ve satın alma davranışları 
ilişkisine yönelik çözümler sunmak için daha fazla 
araştırma yapmaya ihtiyaçları olduğu düşünülmekte-
dir. Yeşil pazarlar, dünyanın birçok yerinde, sosyo-de-
mografik segmentte yeşil tüketici olarak adlandırılan 
bireylere ürünlerini ulaştırmaktadır. Yeşil tüketiciler 
en azından temel kişisel çevresel kriterlere göre satın 
alma kararlarını almaktadırlar. Yeşil üretim konu-
sunda uzmanlaşmış yeşil üreticiler ve perakendeciler 
pazarda var olmaktadırlar. Bu üreticiler yeşil tüketici 
segmenti için rekabet etmektedirler. Bu durum yeşil 
pazarlamanın daha fazla genişlemesine neden olmak-
tadır (Hartman ve Ibanez, 2006, s.674).

Çevresel Tutum
Yeşil tüketicinin satın alma davranışlarını etkileyen 
faktörlerin belirlenmesinde ilk dımda tüketicilerin 
çevresel konulardaki duyarlılıklarının belirlenmesi 
önemli rol oynamaktadır. Yani çevreye karşı gelişti-
rilen tutum farklılıkları davranışlarda da farklılıkla-
ra sebep olacaktır. Çevreye yönelik olarak bireylerin 
tutumlarına bakıldığında farklı anlayışlar ileri sürü-
lebilir. Bu çalışmada tüketiciler antroposentrik, eko-
sentrik ve çevreye karşı antipatik tutum sergileyenler 
olarak üç farklı tipte ileri sürülmüştür (Thompson vd. 
1994; Konina 2012; Bones 2011).

Antroposentrik terimi ilk kez 1860’larda Darwin›in 
evrim teorisi üzerindeki tartışmaların ortasında, ev-
renin merkezinin insan olduğu fikrini göstermek 
için ortaya atılmıştır (Campbell, 1983’den alıntılayan 
Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2). Antroposentrizm, 
en önemli yaşam formunun insan hayatı olduğunu ve 
diğer yaşam formlarının sadece insanları etkileyen 
ölçüde ya da insanlar için yararlı olabildiği ölçüde 
önemli olduğunu ve bundan dolayı ahlaki dikkate de-
ğer olduğunu ileri sürmektedir.  Bununla birlikte ant-
roposentrik etiğe göre, doğayı koruyarak ya da boza-
rak insan hayatına zarar yada fayda verdiği için doğa 
dikkate değerdir (Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2). 
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Antroposentrik kişilere göre çevre, insanların ya-
şam kalitesini yükselttiği, insanın yaşamının deva-
mını sağladığı yani insanlığın yararına olduğu için 
korunmaktadır. Doğal kaynaklar kısıtlıdır ve insan-
lığın geleceği için tutumlu olarak kullanılmalıdır, 
çevre kirliliği yaşam kaynaklarını kısıtladığı için ön-
lenmelidir. Dolayısıyla antroposentrik kişilerin tu-
tumları faydacı felsefeden beslenmektedir (Erten ve 
Aydoğdu, 2011:159). Antroposentrik kişiler, mevcut 
insanoğlunun refahı ve zenginliği, gelecek nesillerin 
faydası yada zararı konularına odaklanmaktadır (La-
utensach, 2002, s.439). 

Ekosentrik düşünce ise Amerikalı biyokimyacı Law-
rence Henderson tarafından evrenin hayatın yaratıcı-
sı olduğu fikrini temsil etmek için İlk kez 1913 yılında 
kullanılmıştır (Campbell, 1983). Bu terim 1970’lerde 
ekolojistler tarafından tüm yaşamların içsel değeri 
olduğu görüşünü belirtmek için kullanılmıştır. Dola-
yısıyla ekosentrik düşünce doğanın insanlığa faydalı 
olması haricinde, doğanın içsel değeri olduğu için ah-
laki olarak dikkate değer olduğunu ifade etmektedir. 
Yani kısaca belirtirsek antroposentrik düşünce insan 
merkezlidir ve doğa insana faydalı olduğu için dikka-
te değerdir. Ekosentrik düşünce ise doğa merkezlidir 
ve tüm yaşam formalarının yani doğanın içsel bir de-
ğere sahip olduğu için ahlaki olarak dikkate değerdir 
(Kortenkamp ve Moore, 2001, s.2).

Ekosentrik etik insanlığın, her biri yasal, ahlaki ve 
siyasi boyutları olan üç temel kural ile korunabilece-
ğini ileri sürmektedir. Bu kuralların temel prensipleri 
Mosquin ve Rowe (2004’den alıntılayan Lautensach, 
2002, s.447) tarafından Dünya için yayınlanan mani-
festolarından formüle edilmiştir. Buna göre ilk kural 
doğaya saygı ve özen göstermektir. Bu kural sadece 
yaşam formalarının tüketiminde ya da hammadde-
lerin kullanımında doğru çevresel yaklaşımların ve 
içsel değerlerin bilincinde olmayı ve onların refahı-
nı sağlamayı içermektedir.  İkinci kural ekosistemin 
sağlıklı kalması için insanlar tarafından tüketilen ya-
şam formalarının veya hammaddelerin yenisiyle de-
ğiştirilmesi, yeniden üretilmesi gerekliliğidir. Üçüncü 
ve son kural ise sürekliliğin sağlanması noktasında 
tüketim için küresel nüfusun azaltılması ve belli bir 
düzeyde kalması için bireysel, teknolojik çabaların 
gerekliliğidir. 

Thompson ve Barton (1994) ekosentrik ve antropo-
sentrik tutumlara üçüncü bir alternatif ölçek ekleye-
rek çalışmalarını yayınlamışlardır. Eklenen üçüncü 

boyut çevreye karşı oluşan antipatik tutumu ölçmek-
tedir (Schultz ve Zelezny, 1999, s.257). Son yıllarda 
artan yoğun çevreci propagandalar, yapılan çevreci 
projeler ve çalışmalar bazı kişilerin çevresel kaygılara 
yönelik antipatisini çekebilmektedir (Erten ve Aydoğ-
du, 2011, s.159).

Thompson ve Barton (1994) çevresel tutumla – çev-
resel davranış;  Grunert ve Juhl (1995) çevresel tu-
tumlar ile organik yiyecek satın alma davranışlarında 
istatistiksek olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki 
olduğunu tespit etmişlerdir. Çabuk ve Nakıboğlu ise 
(2003)’deki çalışmalarında Adana ilinde gerçekleştir-
dikleri araştırma ile tüketicilerin çevreci hassasiyet 
düzeyleri ile çevreci ürünleri satın alma düzeyleri 
arasında anlamlı ilişkilerin olduğu ortaya çıkarmış-
lardır. Çalışmada katılımcılardan çevreci hassasiyeti 
yüksek düzeyde olan bireylerin büyük bir çoğunlu-
ğu yüksek düzeyde çevreci ürün satın alma davranışı 
sergiledikleri görülmüştür. 

Tüketim Değerleri Teorisi
Tüketicilerin çevreye önem vermeleri satın alma ka-
rarları üzerinde de etkisini göstermektedir. İşletme-
ler tüketicilerin çevreci ihtiyaçlarını karşılamak için 
çevre dostu ürün, hizmet ve fikirler üretmektedirler. 
Bu pazarlama stratejileri işletmelerin fiyatlandırma, 
promosyon, ürün özellikleri ve dağıtım faaliyetlerini 
yeşil politikalara adapte ederek pazarda rakipleriyle 
rekabet etme şansı kazanmasını sağlamaktadır. Do-
layısıyla tüketicilerin satın alma kararlarında çevreci 
ürünlere yükledikleri değerlerin bilinmesi pazarlama 
planlaması açısından önemlidir (Boztepe, 2012, s.6). 
Çevresel tutumlar ve kişisel değerler arasındaki öne-
rilen bu ilişkinin tüketicilerin satın alma kararlarını 
nasıl etkilediğinin araştırılması, işletmeler ve pazarla-
macılar açısından stratejik öneme sahiptir. Bütüncül 
bir yaklaşımla ele alındığında ürün tasarımdan, am-
balajlamadan, marka konumlandırmadan, reklamlar-
dan, satış ve promosyondan oluşan sürecin rekabetçi 
avantaj elde etmeye yönelik kurgulanabilmesi için 
satın alma kararları ile çevresel tutum ilişkisi ince-
lenmelidir. Bu çalışmada tüketim değerleri teorisi ile 
çevresel tutumlar arasındaki ilişki araştırılmaktadır. 

Tüketicilerin herhangi bir ürünü niçin satın aldıkla-
rını yada almadıklarını, niçin kullanıp kullanmadık-
larını, herhangi bir ürün tipini diğerine niçin tercih 
ettiklerini ve herhangi bir markayı diğerine niçin 
tercih ettiklerini Sheth vd. (1991) çalışmalarında 
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tüketim değerleri teorisi ile ortaya koymuşlardır. Bu 
teorik temeller beş tüketim değeri ile açıklanmakta-
dır. Bunlar; fonksiyonel, duygusal, koşullu epistemik 
ve sosyal değerler olarak tanımlanmaktadır. Fonksi-
yonel değer, yeşil ürünlere, fiyatlarına ve kalitelerine 
yönelik tüketici algısının ölçülebilir olmasını ifade 
etmektedir. Duygusal değer yeşil ürünlere yönelik 
olarak tüketici duygularının ölçüsüdür. Epistemik 
değer, kişinin arzu ettiği bilgiyi ve yeniliği araması-
nın ölçüdür. Yani tüketici yeni bir değer, tecrübe ka-
zandırdığına inandığı ürünü seçecektir. Sosyal değer, 
sosyal çevre, referans grubu, akran görüşünün tüketi-
ciler açısından fayda ölçüsü olarak kabul edilmesidir. 
(Chamorro vd. 2009’dan alıntılayan Lin ve Huang, 
2012:12). 

Koşullu değer, tercih yapacak kişinin özel bir duruma 
yada belirli koşullara göre algılanan faydasının ölçül-
mesidir. Örneğin bazı ürünler sadece dönemseldir 
(yılbaşı kartları gibi), bazıları sadece acil durumlarda 
kullanılırlar (ambulans gibi), bazı ürünler hayatımız 
da sadece bir kez yaşanılacağı (düğün) düşünülür ve 
son olarak bazı ürünler ise bazı durumlarda (sinema-
da patlamış mısır yemek) akla gelmektedir (Sheth, vd. 
1991:162). Fonksiyonel değer ise tüketici tercihlerin-
de birincil etken olarak ileri sürülür. Bu varsayımın 
temel nedeni Marshall (1890) tarafından ilk olarak 
ortaya atılan ekonomik fayda teorisidir. Fonksiyonel 
değere göre seçim yapan birey güvenilirlik, dayanık-
lılık ve fiyat gibi niteliklere dikkat etmektedir (Sheth, 
vd. 1991:160). Yapılan çalışmalarda tüketicilerin son 
20 yılda yeşil ürünlere, geleneksel ürünlerden daha 
fazla ödemeye hazır olduklarını göstermektedir. Do-
layısıyla yeşil ürünler için fonksiyonel değere yönelik 
geliştirilen pozitif tutumun, satın almayı da pozi-
tif olarak etkileyeceği düşünülebilir (Lin ve Huang, 
2012, s.12). Duygusal değer belirli duyguların ortaya 
çıkmasında yada bu duyguların sürdürülmesi/tetik-
lenmesi ile ilişkili olduğunda tüketicinin satın alma 
kararında etkilidir. Ürünler yada hizmetlerin duy-
gusal anlamları olabilmektedir. Örneğin romantizm, 
mum ışığında bir akşam yemeği ile ilişkilendirilirken; 
korku duygusu korku filmi izlemek ile ilişkilendirile-
bilmektedir. Bununla birlikte daha somut ürünlerin 
de duygusal değerleri vardır. Örneğin bazı yiyecekler 
çocukluk deneyimlerimizi tekrar hatırlamamıza ne-
den olurken, bazı tüketicilerin arabalarıyla aralarında 
duygusal ilişkileri olduğunu söyledikleri görülmek-
tedir (Sheth, vd. 1991, s.161). Epistemik değer, yeni 
bilgiler ve tecrübeler kazanmayı temel almaktadır. 
Tüketiciler bilginin sadece bugünkü değerine bak-

mazlar. Eğer aradıkları bilgi gelecek için fayda sağla-
yacaksa, tüketici için önemlidir ve değerlidir (Lin ve 
Huang, 2012, s.13). Ayrıca yeni deneyimler kesinlikle 
epistemik değer sağlamaktadır. Bununla birlikte, ba-
sit bir değişiklik de epistemik değer sağlayabilmekte-
dir. Tüketici mevcut markasını sıkılmış olduğu için, 
yeni markaları merak ettiği için veya yeni bilgiler öğ-
renmek arzusunda olduğu için değiştirebilir (Sheth, 
vd. 1991, s.62). Sosyal değer, tüketicinin kendine 
örnek seçtiği demografik, sosyoekonomik ve kültü-
rel –etnik grupların tüketim nesnesine olumlu veya 
olumsuz değer yüklemesiyle anlam kazanmaktadır 
(Sheth, vd. 1991, s.161).  Tüketicilerin bu değerlere 
yüklediği anlamların yüksek olması yani bu değerlere 
yönelik tutumlarının olumlu olması yeşil ürünlerin 
satın alınmasında pozitif olarak etkili olacağı ileri sü-
rülebilir. Tutumların, davranışları etkilediği düşünül-
düğünde pozitif çevresel tutuma sahip tüketicilerin, 
yeşil ürün tüketim değerlerine yönelik tutumlarının 
da pozitif olması beklenmektedir.

Araştırma 
Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Çevre bilinci kavramı ve kavrama ilişkin değişken-
ler (bilişsel, davranışsal ve davranışsal değişkenler) 
ekonomi, pazarlama, psikoloji, sosyoloji gibi çeşitli 
alanlarda araştırmacılar tarafından incelenmektedir. 
Bununla birlikte sosyal ve çevresel konular tüketici 
satın alma kararlarının da etkileyici unsuru olarak 
tanımlanmaktadır (Menon vd. 1999’dan alıntılayan 
Shabnam, 2013, s.448). Şimdiye kadar yapılan çalış-
malarda pazarlamacı tarafından çevre dostu olduğu 
iddia edilen yada doğada çevre dostu olan ürün yada 
hizmetlerin satın alma kararı esnasındaki tüketi-
ci davranışları açıklanmaya çalışılmıştır (Shabnam, 
2013, s.448). 

Bu çalışmada ise amaç Isparta ili Süleyman Demirel 
Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulunda eğitim 
gören öğrencilerin çevresel eğilim (antroposentrik-
insan merkezli, ekosentrik -doğa merkezli ve çevreye 
yönelik antipatiklik) düzeylerini belirleyerek onları 
bu düzeylere göre gruplandırmak ve belirlenen farklı 
çevresel eğilim düzeyindeki katılımcıların yeşil ürün 
satın alma davranışlarına etki eden tüketim değerleri 
teorisine göre belirlenen boyutlara yönelik tutum ve 
davranışlarında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar 
olup olmadığı belirlemeye çalışmaktır. Amaçlar doğ-
rultusunda geliştirilen araştırma modeli Şekil 5-1’de 
gösterilmektedir.
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Araştırma modelinde de görüldüğü üzere tüketiciler, 
farklı çevresel eğilimlerine göre gruplandırılıp, tü-
ketim değerlerine yönelik geliştirdikleri tutumların 

farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Bu modele 
yönelik olarak ileri sürülen hipotezler ise Tablo 1’de 
görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çevresel 

Eğilim 

Antropesentrik Eğilim 

Ekosentrik Eğilim 

Çevreye Karşı 

Antipatik  Eğilim 

Tüketim 

Değerleri Teorisi 

Fonksiyonel Değer 

Duygusal Değer 

Koşullu Değer 

Epistemik Değer 

Sosyal Değer 

Şekil 1. Araştırma Modeli

H1a: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H1b: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H1c: Fonksiyonel değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H2a: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H2b: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H2c: Duygusal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H3a: Koşullu değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H3b: Koşullu değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H3c: Koşullu  değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H4a: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H4b: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H4c: Epistemik değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

H5a: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, antroposentrik eğilime göre farklılaşmaktadır.  

H5b: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, ekosentrik eğilime göre farklılaşmaktadır. 

H5c: Sosyal değerlere yönelik geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime göre 

farklılaşmaktadır. 

 

Tablo 1. Hipotezler

Araştırma amacını gerçekleştirmek ve hipotezle-
ri kurgulamak amacıyla üniversite öğrencilerine 
uygulanan anket 3 farklı bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir 
düzeyi ve okudukları bölüme ilişkin sorular ve çev-
reye karşı tutumu etkileyebileceği düşünülen soru-

lardan oluşmaktadır. İkinci bölümde tüketicilerin 
çevresel eğilimlerini belirlemek amacıyla ilk olarak 
Thompson ve Barton (1994) tarafından geliştirilen 
ölçek Kopnina (2012), Bones, vd. (2011) çalışmala-
rından uyarlanmıştır. Ölçek Türkçeye çevrildikten 
sonra Kalburan’nın (2014, s.58)  çalışmasındaki gibi 
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çoklu anlam ifade eden iki madde, tek bir maddeye 
indirgenmiş ve toplam 19 maddeden oluşturulmuş-
tur. Üçüncü bölümde ise Sheth vd. (1991) tarafından 
ileri sürülen tüketim değerleri teorisine ilişkin ölçek 
Lian ve Huang’ın çalışmasından (2011) uyarlanmıştır 
ve toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırma-
da kullanılan iki ölçek de (1: Kesinlikle katılmıyo-
rum......5: Tamamen katılıyorum) 5’li Likert ölçeği ile, 
1 -5 arasında değişen puanlara sahiptir. Anketlerden 
elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for So-
cial Science - Version 16.0) programı ile analize tabi 
tutulmuştur. Çalışmada; frekans analizleri ve ölçek 
maddelerinin değerlendirilmesine ilişkin güvenirlilik 
analizi ve yapı-içerik geçerlilik analizi, faktör analizi 
ve tek yönlü anova analizi yapılmıştır.

Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın evrenini Isparta Süleyman Demirel 
Üniversitesi Gönen MYO’da 2014-2015 eğitim dö-
neminde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araş-
tırmanın evreni, okulun toplam öğrenci sayısı olan 
1100’dür. Örneklem sayısı belirlenirken litaretürde 
(Altunışık, vd. 2004:125) belli evrenler için kabul 
edilen örnek büyüklüklerinden faydalanılmıştır. Do-
layısıyla araştırmanın örneklemini, evren içerisinden 
basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile belirlenen 550 
öğrenci oluşturmaktadır. Uygulanan 500 anketin, 447 
tanesi kullanılabilir düzeydedir. Dolayısıyla anketle-
rin geri dönüş oranı %89,4’dür.

Tablo 2. Demografik Veriler
Değişkenler                                                         f % 

Cinsiyet    

Erkek 59 34,3 

Kadın 113 65,7 

Toplam  172 100,0 

Yaş   

18-20 yaş 248 55,5 

21 - 23 yaş 171 38,3 

24 – 26 yaş 20 4,5 

27 yaş ve üzeri 6 1,3 

Toplam  445 99,6 

Kayıp  Veri 2 ,4 

Toplam  447 100,0 

Gelir    

500 tl ve altı 212 47,4 

501-1000 108 24,2 

1001-1500 25 5,6 

1501-2000 33 7,4 

2001-2500 39 8,7 

2501 ve üzeri 30 6,7 

Toplam 447 100,0 

Bölüm   

Büro  47 10,5 

Yerel Yönetimler 69 15,4 

Moda Tasarım 67 15,0 

El Sanatları 11 2,5 

Dış Ticaret 34 7,6 

Mimari Dekoratif Sanatlar 44 9,8 

Kuyumculuk 16 3,6 

İşletme 39 8,7 

Bankacılık 92 20,6 

Bilgisayar 15 3,4 

Muhasebe 13 2,9 

Toplam 447 100,0 
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Araştırma Bulgularının Sunumu ve 
Değerlendirmesi 
Araştırmanın bu bölümünde, SDÜ Gönen MYO öğ-
rencilerden anket aracılığı ile elde edilen verilere da-
yalı yapılan analizlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

Demografik Bulgular
Anketin birinci bölümü, cevaplayanların demografik 
bilgilerini elde etmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. 
Bu bağlamda katılımcıların yaşları, cinsiyetleri, bö-
lümleri ve gelirleri sorulmuştur. Elde edilen veriler 
Tablo 2’dedir.

İlk olarak katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığında 
Tablo 2’de görüldüğü üzere anketi yanıtlayanların 
%65,7’si kadın, %34,3’ü ise erkektir. Dolayısıyla katı-
lımcıların büyük bir kısmını kadınlar oluşturmakta-
dır. Katılımcıların yaşlarına Tablo 2’den bakıldığında 
%55,5’i 18-20 yaş; %38,3’ü 21-23 yaş ve toplam %5,8’i 

24 yaş ve üzerindedir. Ankete katılanların gelirleri-
ne bakıldığında, katılımcıların %47,4›ü yalnızca 500 
TL ve altı gelire, %24,2’si 501-1000 TL gelire, %8,7’si 
2001-2500 TL gelire sahip olduklarını ifade etmiş-
lerdir. Katılımcıların bölümlerine bakıldığında %20
,6’sının bankacılık, %15,4’ünün yerel yönetimler, 
%15’inin moda tasarım, %10,5’inin büro yönetimi ve 
%9,8’ inin mimari dekoratif sanatlar bölümü öğren-
cileri oldukları görülmektedir. Dolayısıyla katılım-
cılar hem teknik hem de idari bilimler öğrencilerin-
den oluşmaktadır. Bu durum çalışmamıza bakış açısı 
zenginliği kazandırmaktadır. Katılımcılara demogra-
fik verilerle birlikte doğaya yönelik çevresel tutumu 
etkileyebileceği düşünülen çevre ile ilgili bir eğitim 
alıp almadıkları, hayatlarının büyük kısmını nerede 
geçirdikleri ve ürünleri atın alırken çevreye duyarlı 
üretilmesine dikkat edip etmedikleri sorulmuştur. 
Buna göre alına cevaplara ilişkin elde edilen frekans-
lar Tablo 3’dedir. 

Tablo 3. Doğa ile İlişkili Sorular
Ürün satın alırken çevreye 

duyarlı üretimine dikkat 
edermisiniz? 

 

f 

 

% 

Hayatınızın büyük kısmını 

nerede geçirdiniz? 

 

f 

 

% 

Evet 281 62,9 Köy 36 8,1 

Hayır 156  34,9 Kasaba 67 15,0 

Toplam 447 100,0 İlçe 171 38,3 

Çevre ile ilgili eğitim aldımız mı? f % İl 173 38,7 

Evet 188 42,1 Toplam 447 100,0 

Hayır 259    57,9 

Toplam 447 100,0 

 

Tablo 3’e göre katılımcıların bugüne kadar hayatlarını 
%38,7’si il, %38,3’ü ilçe, %15’i kasaba ve yalnızca %8’i 
köy de geçirmiştir. Çevre ile ilgili ders ya da eğitim 
görenler katılımcıların %42,1’i iken, görmeyenler 
%57,9’udur. Yani çevre ile eğitim almayanlar katılım-
cıların yarısından biraz fazladır. Ürün satın alırken 
çevreye duyarlı üretilip üretilmediğine dikkat ermişi-
niz sorusuna ise katılımcıların %62,9’u evet, %34,9’u 
hayır yanıtını vermiştir. Katılımcılarımızın üniversite 
öğrenci olduğu düşünüldüğünde bu durum normal 

gelebilir. Araştırmanın bu bölümündeki sorular ana-
liz sürecindeki diğer analizlere dahil edilmemiş, sa-
dece araştırmaya katılan bireylerin demografik bilgi-
lerine ek olarak sorulmuştur.

Güvenilirlik ve Geçerlilik
Araştırmanın bu bölümünde ankette yer alan ölçek-
lerin güvenirlilik analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenir-
liğinin hesaplanması için ölçek içerisindeki ifadelerin 
içsel tutarlılık ölçüsünü ifade eden ve sosyal bilim-
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lerde sıklıkla tercih edilen Cronbach’s alpha yöntemi 
kullanılmıştır. Ankette kullanılan ölçeklerin, boyut-
larının bütünselliğini test etmek üzere yapılan güve-
nilirlik analizlerinde, alfa katsayıları; 24 maddeden 
oluşan tüketim değeri ölçeği için 0.889, 19 maddeden 

oluşan çevresel tutum için ise 0.777 olarak bulunmuş-
tur. Bu değerler ölçeğin oldukça güvenilir olduğunun 
göstergesidir. Güvenilirlik analizinden sonra ölçeğin 
geçerliliği sınanmıştır. Geçerlilik, ölçekte yer alan 
soruların,  ölçmek isteneni ölçme derecesini ifade et-

Tablo 4. Faktör Yükleri

 

 

1 

 

2 3 

 

4 

 

5 

Yeşil ürünler yüksek teknolojiyle üretilir 
,705 

 
 

  

Yeşil ürünler, geleneksel ürünlerden daha güveniliridir 
,674 

 
  

 

Her zaman geri dönüşümlü ürünleri seçerim 
,651 

 
  

 

Yeşil ürünler iyi kaliteye sahiptir 
,634 

 
  

 

Yeşil ürünlerin malzemeleri ( plastik, ahşap, cam, vb.) benim için önemli  
,610 

 
  

 

Yeşil ürünler kalitelerine eşit fiyatlandırılırlar. 
,594 

 
  

 

Yeşil ürünlerin performansından şüphe etmem 
,592 

 
  

 

Yeşil ürünler geleneksel ürünlere göre daha ekonomiktir. 
,561 

 
  

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, iyi bir insan olduğumu hissediyorum  
,719   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, doğru bir davranış yaptığımı hissediyorum  
,590   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, çevre için daha iyi bir insan olduğumu 

düşünüyorum. 

 
,573   

 

Zararlı ürünler satın aldığım zaman, kötü hissediyorum.  
,521   

 

Çevre için daha az zararlı ürünler satın aldığım zaman, daha iyi hissediyorum.  
,512   

 

Yeşil ürün satın aldığım zaman, haklı olduğumu hissediyorum  
,500   

 

Sadece yeşil ürünler üzerinde bir satış promosyonu varsa, yeşil ürün satın alırım.   
,799  

 

Sadece bir yeşil ürün standı olursa, yeşil ürün satın alabilirim   
,696  

 

Küresel ısınma, küresel olarak denizin, havanın vb kirlenmesi nedenleriyle yeşil 

ürünleri tercih ederim 

  
,526  

 

Yeşil ürünler geleneksel ürünlerden daha inovatiftir.   
 ,802 

 

Yeşil ürünler, geleneksel olanlardan daha yaratıcı şeylere sahiptir.   
 ,784 

 

Yeşil ürünler bazı kirlilik problemlerini çözebilir   
 ,724 

 

Ben gelecekte çok daha fazla yeşil ürün var olacağını düşünüyorum.   
 ,502 

 

Yeşil ürünler iyi bir şekilde imajımı etkiler.   
  ,724 

Yeşil ürün satın aldığımda, diğer insanları etkileyebilirim   
  ,594 

Yeşil ürün satın aldığımda, ailem ve arkadaşlarım için rol modeli olabilirim   
  

,511 

 



570

Çevresel Tutum ve Tüketim Değerleri Teorisi Çerçevesinde Tüketicilerin Yeşil Ürün Satın Alma Davranışları

mektedir (Altunışık, vd., 2005:71). Ölçeğin geçerliliği 
için bu çalışmada yapı geçerlilikleri kullanılmıştır. 
Yapı geçerliliği ise faktör analizi sürecinde yapılmıştır.

Faktör Analizi
Faktör analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki soru 
maddesinin az sayıda, daha açık ve anlaşılır faktörler 
haline getirilmesini sağlayan çok değişkenli istatistik-
sel yöntemdir (Kleinbaum, vd. 1998’den alıntılayan 
Kalaycı, 2008:321). Çalışmada tüketim değerleri teo-
risi ölçeğinde yer alan ve her biri bir değişkeni tem-
sil eden sorular faktör analizi ile daha anlaşılır hale 
getirilmiştir. Ayrıca ölçeğin, ayırma (discriminant) ve 
birleşme (convergent) geçerlilikleri sınanmış ve her 
bir boyuta ait güvenilirlik değerleri bulunmuştur. 

Temel bileşenler ve Varimax faktör rotasyon yön-
temleri kullanılarak yapılan birinci faktör analizi sı-
rasında Bartlett›in Küresellik değeri anlamlı ve KMO 
değeri, tavsiye edilen değerin (0,60≥) üzerinde 0.903 
olarak bulunduğu için elimizdeki verilere faktör ana-
lizi yapılmasının uygun olduğu görülmüştür. Yapılan 
faktör analizinde her bir faktörün ve her bir niteliğin 
tek bir faktöre yüklenmiş olması beklenir. Ayrıca her 
bir faktörde, faktör yükü 0,50’den daha düşük olan 
maddeler ve birden fazla faktörde nitelik yükü 0,50 
ve üstü olan sonuçlar elimine edilmelidir. İlgili lite-
ratürde Hair vd. (1998), Hattie (1985) önerildiği gibi, 
faktör yüklemesi 0,50’nin üzerinde olan değişkenler 
bir araya getirilerek faktör bileşenleri oluşturulmuş-
tur (Hattie, 1985; Hair vd., 1998’den alıntılayan İşler 
ve Özdemir, 2010:127). 

İlgili faktör yükleri Tablo 4’de görülmektedir. Temel 
bileşenler faktör analizinde özdeğer (eigenvalue) is-
tatistiği 1 ve üstü olan bileşenler dikkate alınmış ve 
literatürdeki çalışmalarla paralel olarak beş faklı 
faktör bileşeni olduğu görülmüştür. Ayrıca bu de-
ğişkenlerin yüklendikleri faktörlerin tamamı tara-
fından açıklanan toplam varyans % 71,931’dir. Tab-
lo 4’de görüldüğü üzere toplam 8 soruyu içeren ilk 
faktör yapısı, içerdiği değişken ifadeleri nedeniyle 
“fonsiyonel değer boyutu”; 6 sorunun oluşturduğu 
ikinci faktör ise “Duygusal değer boyutu”; 3 sorunun 
oluşturduğu üçüncü faktör “koşullu değer boyutu”, 
4 sorunun oluşturduğu dördüncü faktör “Epistemik 
değer boyutu” ve son 3 sorunun oluşturduğu faktör 
ise “sosyal değer boyutu” olarak adlandırılmaktadır. 
Araştırmada, faktör analizi sonucu meydana gelen 
faktör yüklerinin 0.50 değerinin üzerinde olması 

ve ölçekte ortaya konulan faktör yapısının, ortala-
ma varyansın 0.50’sinden daha fazlasını açıklaması, 
ayrıca değişkenlerin, ait oldukları faktörler dışında-
ki diğer faktörlerle yüksek korelâsyon değerlerine 
sahip olmamaları araştırmada kullanılan ölçeğin, 
ayırma (discriminant) ve birleşme (convergent) ge-
çerliliklerini sağladığını da göstermektedir (Igbaria 
vd., 1995). Ayrıca yapılan faktör analizi neticesinde 
oluşan boyutların ayrı ayrı güvenilirlik analizleri de 
hesaplanmıştır. Yapılan güvenirlilik testi sonucunda 
Cronbach Alfa değerleri fonsiyonel değer boyutunun 
α =0,715; duygusal değer boyutunun α =0,80; koşullu 
değer boyutunun α =0,782; epistemik değer boyutu-
nun α =0,658 ve son olarak sosyal değer boyutunun α 
=0,776 olarak bulunmuştur.

Gruplar Arası Farklılık Analizi
Araştırmanın bu bölümünde, katılımcıların çevresel 
konulara yönelik görüşlerinin, yeşil ürün satın alır-
ken tüketim teorisine göre algılanan değerlere iliş-
kin tutumlarında farklılık yaratıp yaratmadığı test 
edilmesi amaçlanmaktadır. Tüketicilerin çevresel 
konulara ilişkin görüşleri ilgili literatüre dayanarak 
ekosentrik, antroposentrik ve çevreye karşı antipatik 
olarak sınıflandırılmıştır. Ekosentrik Tutum Ölçeği 5, 
Antroposentrik Tutum Ölçeği 7 ve Çevreye Antipati-
lik Ölçeği 7 soru maddesinden meydana gelmektedir. 
Anket çalışmasında çevre ölçeğine (19 soru) verilmiş 
olan cevaplar gruplandırılarak, yeşil ürün satın alma 
kararlarında tüketim değerlerine yönelik olarak farklı 
çevresel duyarlılık düzeyindeki tüketiciler arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye ça-
lışılmıştır. çevresel tutum ölçeği literatürde yapılan 
çalışmalarda Gheith (2013), Kalburan (2012) güveni-
lirliği ve geçerliliği sağlanmış üç boyut olarak ortaya 
konulmuştur. dolayısıyla bu çalışmada faktör analizi 
uygulanmamış,  çalışma amacını gerçekleştirmek için 
çevreye yönelik tutumlar birer çevresel eğilim olarak 
ele alınmıştır. Bunun için öncelikle tüketicilerin ver-
dikleri cevapların her bir katılımcı için ortalamaları 
alınmıştır. Literatürde yapılan çalışmalara göre grup-
landırma yapılırken beşli Likert ölçeği esas alınmış, 
her iki uca (1 ve 5) eşit mesafede bulunan 3 değerinin 
her iki taraftan 0,5 birim alınarak oluşturulan aralık 
gruplamanın orta değeri olarak kabul edilmiş, buna 
göre (1-2,5) aralığı düşük çevresel tutumu, (2,5-3) 
aralığı orta düzey çevresel tutumu ve (3-5) aralığı 
yüksek çevresel tutumu ifade etmektedir (Arı 2007, 
s.64). Elde edilen değerler Tablo 5’dedir.
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Tablo 5’de görüldüğü üzere öğrencilerin %62,9’u ve 
%64,8’i yüksek antroposentrik ve ekosentrik tutuma 
sahipken, yalnızca %11,4’ünün yüksek çevreye anti-
patik tutuma sahip oldukları görülmüştür. Araştır-
manın bu bölümünde amaca uygun olarak varyans 
analizi uygulanmıştır. Varyans analizinin amacı, 
faktörlerin çeşitli düzeylerinin bağımlı değişken üze-
rindeki etki derecelerini ortaya çıkartmaktır (Nakip, 
2008:257). Varyans1 analizi parametrik bir testtir ve 

1 Varyans analizi sonucunda gruplar arasında bir farklılık bu-
lunursa, bu farklılığının hangi gruplardan kaynaklandığını 
görebilmek için post-Hoc testlerinden yararlanılır. Varyans 
analizinde kullanılan testler bağımlı ve bağımsız değişken 
sayısına göre değişmektedir. Bu araştırmada Üç ve daha fazla 
gruptan oluşan veriler bağımsız değişkeni, tüketim değerleri-
ne yönelik tutum ortalaması ise bir bağımlı değişken olarak 
alındığı için ise tek yönlü anova analizi kullanılmıştır. Tek 
yönlü anova analizi parametrik testlerdendir ve bu testlerin 
kullanılabilmesi için verilerin normal dağılım şartını karşıla-
ması gerekmektedir. Ayrıca tek yönlü anova analizinde iki te-
mel varsayım vardır. Bu varsayımlara göre her bir grup normal 
dağılımlıdır ve göreli olarak grupların varyansı homojendir.  
Ancak uygulamada eğer varyansların homojenliği sağlanırsa 
tüm varsayımlar gerçekleşmiş kabul edilmektedir (Antalyalı, 
2005, s.133,135).

veriler normallik şartını gerçekleştirirse tercih edilir. 
Çalışmada normallik için K-S testi (Kolmogorov-
Smirnov) yapılmış ve p<0.05 için verilerin normal 
dağıldığı görülmüştür. Araştırmanın amacına uygun 
olarak oluşturulan hipotezleri test etmek amacıyla 
anketten elde edilen veriler SPSS16.0 programında 
tek yönlü varyans analizine göre test edilmiştir. So-
nuçlar tablolaştırılmıştır.

Tablo 6’dan görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
antroposentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünle-
rin tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Ko-
şullu, Epistemik ve Sosyal) ilişkin tutumları farklılık 
göstermektedir. Dolayısıyla ileri sürülen H1a, H2a, 
H3a, H4a ve H5a kabul edilmektedir. Bu farklılıkların 
hangi gruplardan kaynaklandığını görmek için post-
hoc testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Buna göre 
fonksiyonel değere ilişkin farklılık düşük antropo-
sentrik eğilime sahip bireylerden kaynaklanmakta-
dır. Diğer tüm değerlere yönelik tutum farklılıkları 
ise yüksek antroposentrik eğilime sahip bireylerden 
kaynaklanmaktadır. Burada iki durum dikkati çek-
mektedir. Bunlardan ilki düşük seviyede insan mer-

Tablo 5. Çevresel Tutum Eğilimi
 Antroposentrik Tutum Ekosentrik Tutum Çevreye Antipatik Tutum 

Frekans  Yüzde Frekans  Yüzde Frekans  Yüzde 

Düşük Eğilim 64 14,3 53 11,9 314 70,2 

Orta Eğilim 102 22,8 104 23,3 82 18,4 

Yüksek Eğilim 281 62,9 290 64,8 51 11,4 

Toplam  447 100,0 447 100,0 447 100,0 

 

Tablo 6. Antroposentrik Tutum-Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Antroposentrik 

Eğilim 

(N=64) 

Orta 

Antroposentrik 

Eğilim 

(N=102) 

Yüksek 

Antroposentrik 

Eğilim  

(N=281) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=2,99 

SS=0,66 

Ort=3,33 

SS=0,56 

Ort=3,62 

SS=0,57 

 

19,408 

 

0,00 

Duygusal 

Değer  

Ort=3,44 

SS=0,89 

Ort=3,72 

SS=0,73 

Ort=4,02 

SS=0,69 

 

12,276 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,07 

SS=0,96 

Ort=3,36 

SS=0,74 

Ort=3,72 

SS=0,80 

 

13,500 

 

0,00 

Epistemik 

Değer 

Ort=3,44 

SS=0,95 

Ort=3,51 

SS=0,66 

Ort=3,81 

SS=0,71 

 

9,402 

 

0,00 

Sosyal Değer Ort=3,18 

SS=0,94 

Ort=3,29 

SS=0,84 

Ort=3,68 

SS=0,92 

 

9,641 

 

0,00 
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kezli eğilime sahip olan bireylerin en düşük ortalama 
(2,99) fonksiyonel değer tutumuna sahip olduğudur. 
İkincisi ise yüksek insan merkezli eğilime sahip bi-
reylerin duygusal değere ilişkin tutum ortalamaları 
(4,02) oldukça yüksek olduğudur.

Tablo 7’den görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
ekosentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünlerin 
tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Koşul-
lu, Epistemik ve Sosyal) ilişkin tutumları istatistiksel 
olarak (p<0,05) farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 
ileri sürülen H1b, H2b, H3b, H4b ve H5b kabul edil-

mektedir. Kabul edilen hipotezlere ilişkin farklılık-
ların hangi gruplardan kaynaklandığını görmek için 
post-hoc testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Ana-
liz neticesinde özellikle yüksek ekosentrik eğilime sa-
hip kişilerin orta ve düşük eğilimlilerden farklılaştığı 
görülmektedir. Bununla birlikte tabloda dikkat çekici 
bir diğer durum duygusal değer tutumunda görül-
mektedir. Yüksek ekosentrik eğilime sahip yani doğa 
merkezli bireylerin duygusal değere ilişkin algı orta-
lamaları en yüksek değere sahiptir. Dolayısıyla yeşil 
ürünlere yüklenecek duygusal değerlerin işletmeler 
açısından tüketicilerin satın alma kararlarında farklı-

Tablo 7. Ekosentrik Tutum- Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Ekosentrik 

Eğilim 

(N=53) 

Orta 

Ekosentrik 

Eğilim 

(N=104) 

Yüksek 

Ekosentrik 

Eğilim  

(N=290) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=2,75 

SS=0,82 

Ort=3,20 

SS=0,58 

Ort=3,53 

SS=0,58 

 

7,339 

 

0,001 

Duygusal 

Değer  

Ort=2,66 

SS=0,69 

Ort=3,11 

SS=0,89 

Ort=3,95 

SS=0,69 

 

19,170 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,08 

SS=0,86 

Ort=2,97 

SS=0,71 

Ort=3,62 

SS=0,81 

 

5,542 

 

0,004 

Epistemik 

Değer 

Ort=2,95 

SS=0,45 

Ort=3,18 

SS=0,73 

Ort=3,73 

SS=0,71 

 

7,381 

 

0,001 

Sosyal Değer Ort=2,38 

SS=0,71 

Ort=3,03 

SS=0,68 

Ort=3,58 

SS=0,91 

 

7,454 

 

0,001 

 

Tablo 8. Çevreye Antipatiklik-Tüketim Değerleri Anova Analizi
 Düşük 

Antipatik 

Eğilim 

(N=314) 

Orta 

 Antipatik 

Eğilim 

(N=82) 

Yüksek 

antipatik 

Eğilim  

(N=51) 

 

 

F 

 

Sig 

(p<0,05) 

Fonksiyonel 

Değer 

Ort=3,50 

SS=0,57 

Ort=3,40 

SS=0,60 

Ort=3,80 

SS=0,72 

 

6,002 

 

0,003 

Duygusal 

Değer  

Ort=3,95 

SS=0,72 

Ort=3,57 

SS=0,75 

Ort=4,06 

SS=0,65 

 

8,205 

 

0,00 

Koşullu 

Değer 

Ort=3,58 

SS=0,83 

Ort=3,38 

SS=0,73 

Ort=4,05 

SS=0,64 

 

8,601 

 

0,00 

Epistemik 

Değer 

Ort=3,74 

SS=0,72 

Ort=3,38 

SS=0,67 

Ort=3,92 

SS=0,73 

 

8,646 

 

0,00 

Sosyal Değer Ort=3,56 

SS=0,92 

Ort=3,30 

SS=0,85 

Ort=3,80 

SS=0,95 

 

3,831 

 

0,12 
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lık yaratacağı söylenebilir. Bununla birlikte epistemik 
değere ilişkin tutum ortalamalarının düşük ve yük-
sek ekosentrik eğilime sahip bireylerde oldukça farklı 
olduğu görülmektedir. Sosyal değere ilişkin tutum 
ortalamalarının, düşük ekosentrik eğilimli bireyler-
de en düşük ortalamaya sahip olduğu da görülmek-
tedir. Koşullu değer tutumlarına bakıldığında, orta 
düzeyde ekosentrik eğilime sahip bireylerin farklılık 
yarattığı ve düşük ortalamaya sahip oldukları, düşük 
eğilimlerin duruma göre yeşil ürünün satın alınma-
sına yönelik daha yüksek tutum ortalamasına sahip 
oldukları görülmektedir.

Tablo 8’de görüldüğü üzere düşük, orta ve yüksek 
ekosentrik eğilime sahip bireylerin, yeşil ürünlerin 
tüketim değerlerine (fonksiyonel, Duygusal, Koşul-
lu, ve Epistemik) ilişkin tutumları istatistiksel olarak 
(p<0,05) farklılık gösterirken, sosyal değere ilişkin 
tutumlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
görülmemektedir. Dolayısıyla ileri sürülen H1c, H2c, 
H3c, ve H4c kabul edilmiş, H5c ise reddedilmiştir. Ka-
bul edilen hipotezlere ilişkin Bu farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını görmek için post-hoc 
testlerinden Tukey analizi yapılmıştır. Analiz neti-
cesinde katılımcıların büyük bir kısmının antipatik-
lik düzeylerini düşük olduğu görülmektedir. Burada 
diğer tablolardan farklı olarak yüksek antipatiklik 
eğilime sahip bireylerin daha az sayıda olmalarına 
rağmen fonksiyonel, koşullu ve epistemik faktörlere 
ilişkin tutum farklılıklarının kaynağı olarak görül-
mektedir. Ayrıca epistemik faktöre ilişkin tutumlar-
da, düşük antipatik eğilime sahip bireylerin ortada 
eğilime sahip bireylerden daha yüksek ortalamaya sa-
hip oldukları görülmektedir. Duygusal faktöre ilişkin 
tutum ortalamalarına bakıldığında hem düşük hem 
de yüksek antipatik eğilime sahip bireylerin yüksek 
ortalamalara sahip oldukları görülmektedir. Dolayı-
sıyla aslında hem çevreye yönelik eğilimin hem de 
yeşil ürün satın alma sürecinde duygusal faktörlerin 
etkisi büyüktür.

Sonuç
1980’lerin sonundan itibaren artan tüketim ve üre-
tim, dünya nüfusundaki artış, çevresel problemler, 
küreselleşme vb. etkenler çevresel problemleri artır-
mıştır. Artan çevresel sorunların yanında kaynakların 
sınırlı, istek ve ihtiyaçların sınırsız olduğu; tüketimin 
yalnızca ihtiyaçların karşılandığı bir değişim olmak-
tan çıkıp, tüketmek için yaşayan insanların çevrele-
diği bir dünya haline dönüşmemiz/dönüştürülmemiz 

düşünüldüğünde toplumda çevresel problemlerin 
kaynağı olarak iş dünyasının, pazarlamanın göste-
rilmesi kaçınılmazdır. Bu süreç işletmelerin, endüst-
rilerin sosyal pazarlama ve yeşil pazarlama gibi yeni 
açılımlara yönelmelerine neden olmuştur (Çabuk ve 
Nakıboğlu, 2003, s.39). 

Pazarlamacılar özellikle herkesin batılı olma rüyasını 
(gelişmekte ve gelişen ülkeler) yaşaması gerekliliğini 
teşvik etmesiyle artan tüketim ve üretim, yüzyüze ka-
lınan çevresel problemler gibi sebeplerle eleştirilmek-
tedirler. Aslında çevresel konularda bilinçli olmak ile 
tetikte olmak arasında iyi bir dengeye ihtiyaç vardır. 
Tüketicilerin ve üreticilerin davranışlardaki değişim-
lerin uzun vadeli çevresel etkileri olacaktır. Dolayısıy-
la insanlığın, doğal çevrenin bir parçası olduğunun 
vurgulanması önemlidir (Polonsky, 2011, s.1316). Bu 
çalışmada ilk olarak insanların çevreye yönelik tutum-
larının ne yönde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. 
Buna göre anket uygulanan 447 öğrencinin %62,9’u 
ve %64,8’i yüksek antroposentrik ve ekosentrik tutu-
ma sahipken, yalnızca %11,4’ünün yüksek düzeyde 
çevreye ilişkin antipatik tutuma sahip oldukları ortaya 
çıkmıştır. Araştırmanın önlisans düzeyindeki bireyle-
re uygulandığı düşünüldüğünde çevresel duyarlılık-
larının fazla olması şaşırtıcı değildir. Ancak burada 
antroposentrik (insan merkezli) olanların düzeyinin 
de yüksekliği dikkatten kaçmamalıdır.

Araştırmada ikinci olarak faktör analizi ve güvenir-
lilik, geçerlilik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan faktör 
analizi neticesinde tüketim değerlerine yönelik tu-
tumlar beş boyut altında toplanmıştır. Bu boyutlar li-
teratürdeki çalışmalarla paralellik göstermektedir. Bu 
beş boyut fonksiyonel değer, duygusal değer, sosyal 
değer, epistemik değer ve koşullu değerdir. Ayrıca öl-
çeğin hem genel hem de boyutlar itibariyle güvenilir 
ve geçerli olduğu söylenebilmektedir. 

Araştırmada üçüncü olarak katılımcıların tüketim 
değerlerine yönelik tutumlarında etkili olduğu dü-
şünülen faktörlere yönelik katılımcıların çevresel 
tutumlarına göre farklılık gösterip göstermediği tek 
yönlü anova analizi ile araştırılmıştır. Bunun sonu-
cunda ileri sürülen beş farklı boyuttaki 14 hipotez ka-
bul edilirken yalnızca “H5c:Sosyal değerlere yönelik 
geliştirilen tutumlar, çevreye karşı antipatik eğilime 
göre farklılaşmaktadır”, reddedilmiştir.

Yapılan tek yönlü anova analizi ile duygusal tutum 
ortalamalarının özellikle yüksek ve düşük çevresel 
eğilimlerde farklılık gösterdiği dikkati çekmektedir. 
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Düşük seviyede insan merkezli eğilime sahip olan 
bireylerin en düşük ortalama ile (2,99) fonksiyonel 
değer tutumuna sahip olduğu; yüksek insan merkezli 
eğilime sahip bireylerin ise duygusal değere ilişkin tu-
tum ortalamalarının (4,02) ile oldukça yüksek olduğu 
görülmektedir. Duygusal faktöre ilişkin tutum orta-
lamalarına bakıldığında hem düşük hem de yüksek 
antipatik eğilime sahip bireylerin yüksek ortalamala-
ra sahip oldukları görülmektedir. Dolayısıyla aslında 
hem çevreye yönelik eğilimin hem de yeşil ürün satın 
alınma sürecinde duygusal faktörlerin etkisinin bü-
yük olduğu görülmektedir.

Araştırmada yüksek antipatiklik eğilime sahip birey-
lerin daha az sayıda olmalarına rağmen fonksiyonel, 
koşullu ve epistemik faktörlere ilişkin tutum farklılık-
larının kaynağı olarak söylenebilir. Ayrıca epistemik 
faktöre ilişkin tutumlarda, düşük antipatik eğilime 
sahip bireylerin, orta eğilime sahip bireylerden daha 
yüksek ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. 
Sonuç olarak toplumların antroposentrik odaklı (in-
san merkezli) düşünce yapısından uzaklaştırılarak 
ekosentrik odaklı (doğa merkezli) düşünce yapısına 
yaklaşmaları davranışlarında daha büyük bir etki 
yapacaktır. Tüketim ve çevre arasındaki bağlantının 
dikkatlice kurgulanması ve çevresel konularda in-
sanların antipatiklik duygularının artırılmamasına 
önem verilmesi gereklidir. Gelecek de benzer bir ça-
lışma farklı demografik ve kültüre sahip evrenler için 
karşılaştırmalı bir şekilde yapılabilir. Çünkü bu çalış-
manın kısıtlarına bakıldığında anketin yapıldığı ev-
renin üniversite öğrencilerinden oluşması ve düzenli 
bir ekonomik gelire sahip olmamaları sebebi ile sa-
tın alma davranışlarında fiyat duyarlılıklarının daha 
fazla olabileceği düşünülebilir. Dolayısıyla yeşil ürün 
satın alma tutum ve davranışlarında çevresel eğilim-
lerinden ziyade fiyat duyarlılığının bir kısıt oluştura-
bileceği söylenebilir. 
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Özet
Günümüzde insanlar refah düzeyini yükseltmek, daha 
fazla gelişebilmek uğruna doğal kaynakları kayıtsızca 
kullanarak, üretim ve tüketim düzeyini ekolojik den-
genin bozulması pahasına arttırmaktadır. Bu nedenle, 
çevreyi düşünerek tüketim yapan çocuklar yetiştirmek 
eskisinden daha fazla önem kazanmıştır. Bu araştırma, 
annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile çocukların çev-
re bilincine sahip bir tüketici olarak sosyalleşmesi ara-
sındaki ilişkiyi ortaya çıkartmak üzere tasarlanmıştır. 
Araştırmanın amacı, farklı çocuk yetiştirme tutumla-
rına sahip annelerin, çocuklarının tüketim davranışını 
nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkartmaktır. Araştırma, 
Adana ilinde ikamet eden, çocuğu 4-6 yaşında olan 
ve okul öncesi kurumlara devam eden anneler ve bu 
annelerin çocukları üzerinde yapılmıştır. Araştırma 
sonucunda, ağaç dikimi ve çiçek ekimi, çevreye zararlı 
ürün kullanmama, kağıtları ayırma, bilinçli tüketim, 
alınacak ürünlerde dikkat edilen özellikler, tüketici ola-
rak hakkını bilme, ürün alırken çocuğun fikrini sorma 
gibi konularda annelerin çocuk yetiştirme tutumları 
arasında farklar olduğu ortaya çıkmıştır.
 
Anahtar Kelimeler: Tüketici Sosyalleşmesi, Okul 
Öncesi Eğitim, Çocuk Yetiştirme Tutumu, PARI, 
Çevreci Tüketim  

Abstract 
People also increase the production and consumption 
level to raise their welfare and further development at 
the risk of deterioration of the ecological balance by 
using the natural resources inattentively. That’s why; to 
bring up children who are aware of the environment 
when consuming is more important than before. This 
study has been designed to reveal the relations between 
the maternal child- rearing attitudes and the socializa-
tion of the children as consumers. The purpose of the 
practice is to find out how the mothers with different 
child-rearing attitudes influence the consumption be-
haviors of children.  The study is applied to the mot-
hers whose 4-6 year-old children that go to preschool 
in Adana.At the end of the study, differences were fo-
und among the child-rearing attitudes of the mothers 
in tree and flower planting, not using environmentally 
hazardous products, paper separation, conscious con-
sumption, the specifications to be considered for the 
products to be purchased, being aware of her/his rights 
as a consumer, asking for the opinion of the child when 
purchasing a product.

Keywords: The Consumer Socialization, Preschool 
Education, Child-Rearing Attitudes, PARI, Environ-
ment-Friendly Consumption
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Giriş
İnsan, doğduğu andan itibaren kendisini bir toplu-
mun içerisinde bulmuş olsa da, insanın toplumun 
aktif bir üyesi olması kendiliğinden gerçekleşen bir 
olay değildir. Çünkü insan, içinde yaşadığı toplumun 
kültürünü özümseyerek davranışlarına yön vermek-
tedir. Hayat boyu süren ve hayatın her aşamasını et-
kileyen bu sürece sosyalleşme adı verilmektedir. Sos-
yalleşme süreci, tüketimin öğrenilmesinde de önemli 
rollere sahiptir.  Sosyalleşme, hayat boyu sürmesine 
rağmen, bu süreçte çocukluk ve ergenlik dönemleri-
nin çok önemli olduğu düşünülmektedir (Moore ve 
Bowman,2006,s.536). Çocukların sosyalleşmelerinde 
de ailelerin rolü yadsınamaz bir gerçektir. Aileler, ge-
rek kendi davranışlarıyla gerekse çocuklarının davra-
nışlarına müdahalede bulunmalarıyla çocuklarının 
tüketici olarak sosyalleşme sürecine katkıda bulun-
maktadırlar.

Günümüzde insanlar sosyalleşirken, refah düzeyleri-
ni yükseltmek, daha fazla gelişebilmek uğruna doğal 
kaynakları kayıtsızca kullanarak, üretim ve tüketim 
düzeylerini doğanın kıt kaynaklarına rağmen art-
tırmaktadırlar. Nüfusun artmasıyla beraber, toplam 
tüketim hızlı bir şekilde artmaya devam etmektedir. 
Bu yüzden günümüzde, çevreyi düşünerek tüketim 
yapan çocuklar yetiştirmek önem kazanmıştır. Ço-
cukların tüketici olarak sosyalleşmesiyle ilgili olarak 
alan yazında çok sayıda çalışma (Gronhoj, 2006; Lueg 
ve Finney, 2007; Chaplin ve John, 2007; Ateşoğlu ve 
Türkkahraman, 2009; Fan ve Li, 2010) yapılmasına 
rağmen, çocukların tüketici olma sürecinde ailevi 
farklara odaklanan az sayıda çalışma (Carlson,1985; 
Rose,1995) mevcuttur. Bu nedenle bu araştırmada, 
çocukların tüketici olarak sosyalleşme sürecinde an-
nelerin çocuk yetiştirme tutumlarının rolü incelen-
miştir. Araştırmanın ilk bölümünde, tüketicinin sos-
yalleşme süreci, annelerin çocuk yetiştirme tutumları 
ve tüketicinin sosyalleşme sürecinde önemli olan 
konular teorik olarak açıklanmıştır. Alan araştırması 
bölümünde ise, araştırmanın örneklemi, methodu, 
bulguları ile sonuç ve önerilere yer verilmiştir.

Tüketici Olarak Sosyalleşme Süreci
Çocukların Tüketici Olarak Sosyalleşme Süreci 
ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler
Sosyalleşme, bireyin toplum kültürü içerisine dâhil 
edilmesi ve kültürün birey tarafından özümsen-
mesi sürecidir ve sosyal hayatta sosyalleşme süreci 

olmaksızın herhangi bir toplumun veya kurumun 
varlığını sürdürmesi mümkün değildir (Ateşoğlu ve 
Türkkahraman,2009,s.215). Tüketicinin sosyalleşme-
si ise, gençlerin pazarda tüketici olarak sahip olduk-
ları bilgi, beceri ve tutumların ortaya çıkma süreci 
olarak tanımlanabilmektedir (Ward,1974,s.2). Birey 
tüketici olarak sosyalleşirken çeşitli sosyalleşme ara-
cılarının etkisinde kalmaktadır. Aile, okul, medya, 
akranlar tüketicinin sosyalleşmesinde önemli rolleri 
olan sosyalleşme aracılarıdır.

Çocuğun tüketiciliği öğrenmesini sağlayan sosyalleş-
me aracıları arasında aile, en iyi öğretme aracıdır ve 
ailede kazanılan tutum ve davranışların etkisi yetiş-
kinlikte de devam etmektedir (Fan ve Li,2010,s.173). 
Carlson, Grossbart ve Walsh da (1990), tüketici sos-
yalleşme sürecini etkileyen çevresel faktörlerden en 
önemlisinin ve en yaygın olanının aile, aile içinde de 
anne etkisi olduğunu belirtmektedir. Zaten önceki 
çalışmalarda da, anneler çocukların yetişkinlik dö-
nemlerindeki tüketim tercihlerinin belirleyicisi ola-
rak tanımlanmaktadır (Carlson vd.,1990,s.28).

Arat (2008), anne-babanın 0-6 yaş çocuklarına yeter-
siz ya da yanlış yetiştirme ile kazandıramadıkları te-
mel özelliklerin, birey tarafından yaşamının ilerleyen 
evrelerinde kazanılmak zorunda olduğunu, çocukla-
rın büyüdükçe nasıl davranmaları gerektiğini öğren-
seler de, çocuklara bunu nasıl başaracaklarını adım 
adım yıllar boyunca öğreten ve pekiştiren unsurun 
annelerin örnek davranışları olduğunu vurgulamak-
tadır. Bu nedenle, annelerin çocuk yetiştirirken gös-
terdikleri tutumlar çok önemlidir.

Tutumlar ile ilgili yapılan çalışmalar (Yavuzer,1993; 
Sertelin,2003; Özyürek,2004; Tabak,2007; Yeter,2010) 
incelendiğinde bu tutumların demokratik, otoriter, 
aşırı korumacı, ilgisiz, tutarsız ve izin verici tutum ol-
mak üzere altı başlık altında toplandığı görülmekte-
dir. Demokratik tutum, hem kontrolün hem de kabul 
ve ilginin yüksek olduğu, anne ve babaların çocuğun 
da hakları olduğunu kabul ettikleri bir tutumdur. 
Otoriter tutum, kontrolün yüksek, kabul ve ilginin 
düşük olduğu, kuralların çocuğa açıklanmadan ko-
nulduğu ve çocuktan bu kurallara sıkı sıkıya uyma-
sının beklendiği bir tutumken, aşırı korumacı tutum 
ise çocuklar hep düşman bir çevre içindeymiş gibi 
davranıldığı veya çocuklarının kendi başına bir şey-
ler beceremeyeceği düşüncesinden dolayı çocuğun 
yapabileceklerini onun yerine yapan ebeveynlerin 
gösterdiği tutumdur. Hem kontrolün hem de kabul ve 
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ilginin düşük olduğu, çocuğun sadece beslenme, gi-
yinme gibi en temel gereksinimlerini karşılayan, ço-
cuklarına yeteri kadar zaman ayırmayan ebeveynle-
rin tutumu ise ilgisiz tutumdur. Konulan kuralları ve 
onların sonuçlarını takip etmemek anlamına gelen, 
ebeveynlerin birbirleriyle veya kendileriyle tutarlı ol-
mayan davranışlarda bulunması şeklinde de görülen 
tutum tutarsız tutumken, kontrolün düşük kabul ve 
ilginin yüksek olduğu, çocuk merkezli  tutum ise izin 
verici tutumdur.

Çevreci Tüketim Davranışı Açısından Çocukların 
Tüketici Olarak Sosyalleşmeleri
Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi bir süreçten 
meydana gelmektedir. Bu süreçte önemli olan nokta, 
çocukların sürekli ve gereksiz yere tüketen bireyler 
olmaları değil, neyi, ne kadar tükettiğini, tüketiminin 
çevreye verdiği zararları bilen bilinçli bireyler haline 
gelmeleridir. Bu noktada, çocukların çevre bilincine 
sahip bir tüketici olarak sosyalleşmeleri önem kazan-
maktadır. Çocukların çevre bilincine sahip bir tüke-
tici olarak sosyalleşmeleri sürecinde de, çevreci tüke-
tim, tüketim konusunda anne-çocuk iletişimi, mater-
yalist tüketim, bilinçli tüketim konularının önemli 
olduğu düşünülmektedir.

Çevreci Tüketim 
Bilim dünyasında yaşanan gelişmeler, bir yandan in-
sanoğlunun hayatını kolaylaştırırken, bir yandan da 
gelecek nesillerle ilgili endişelerin ortaya çıkması-
na neden olmuştur. Brown (2004), gelinen noktada, 
nüfus artışı, küresel ısının yükselmesi, yer altı su dü-
zeylerinin alçalması, kişi başına düşen tarım alanla-
rının azalması, daralan ormanlar, gıda güvenliğinin 
yok olması, bitki, hayvan türleri ve deniz canlılarının 
azalması gibi temel küresel sorunların, insanlığın ge-
leceğini riske sokan boyutlara ulaştığını vurgulamak-
tadır. İnsanoğlu çevreyle ilgili endişeler taşımaktadır. 
Dünya gelirinin yüzde 70’nin dünya nüfusunun yüz-
de 30’unun kullanımında olması nedeni ile çoğu araş-
tırmacı tarafından çevre kirliliğinin esas nedeni tü-
ketim artışı olarak gösterilmektedir (Keleş,2007,s.9). 
Çocukların tutum ve alışkanlıkları, yaşamın ilk yılla-
rında geliştiğinden dolayı, çocuklarda çevre ile ilgili 
algılar da erken yaşlarda oluşmaktadır. Bu noktada 
da, aileye önemli görevler düşmektedir. Gronhoj 
(2006) çalışmasında, aile içerisindeki tüketimin çok 
önemli olduğunu, ailenin tüm fertlerinin çevreci tü-
ketimle eşit derecede ilgili olmasalar bile, çevreci tü-
ketimle en çok ilgili olan eşin, diğerlerinin davranış-
larını değiştirebileceğini, çevreci tüketim konusunda 

anne-baba ile çocuk arasındaki en büyük tartışmanın 
su ve enerji tasarrufu konusunda olduğunu vurgula-
maktadır.

Tüketim Konusunda Anne–Çocuk İletişimi
Bir mal veya hizmet satın alırken aile ve çocuğun, 
bilgi, düşünce ve duygularını paylaşması tüketim ko-
nusunda iletişimdir.  Çocuğun tüketici olarak sosyal-
leşmesini araştıran birçok araştırma için, aile içindeki 
iletişim türü çok önemli ve ihmal edilmemesi gereken 
bir konudur, çünkü aile iletişimi çocuğun satın alma 
davranışını etkilemektedir (Lueg ve Finney,2007;  
Carlson vd.,2011). Aile iletişim türü, çocuğun aile-
nin tüketim kararlarına katılmasını, reklâmlara karşı 
tutumunu ve ürün bilgisinin artması etkilemektedir 
(Lueg ve Finney,2007,s.27). Yan ve Xu (2010) yaptıkla-
rı çalışmada, yeşil ürün ve geri dönüşümlü ürün satın 
alma konusunda aile ile çocuk arasında iyi bir iletişim 
olduğu takdirde, çocukların ailelerinin fikirlerinden 
çok daha fazla oranda etkilendiğini ortaya çıkartmış-
tır. Ayrıca Yan ve Xu (2010), aile yeşil ürün satın alma 
konusunda kendi fikirlerini çocukla paylaştıkça, yeşil 
satın alma davranışının çocuk gelişiminin erken aşa-
malarında kazanılabileceğini vurgulamaktadır.

Materyalist Tüketim ve Çocuk
Tüketim yönlü olarak bakıldığında materyalizmin, 
tüketicinin maddi anlamda sahip olma isteği ve bağ-
lılığıyla ilgili bir kavram olduğu görülmektedir (Ger 
ve Belk,1996,s.57). Çocuk yetiştirirken, çocukların is-
tenilen davranışları yapmaları için aileler ödül olarak 
yiyecek, oyuncak gibi materyaller vereceklerini vaad 
etmektedirler. Ödül olarak bu tüketim araçlarını kul-
lanmak materyalist davranışları teşvik etmektedir. Bu 
konuda Kırmızı (2012) da, çocukların altı yaşından 
başlayarak materyalizmin etkisi altına girdiğini, bu 
etkinin orta ve geç ergenlikte devam ettiğini ve ma-
teryalist anne‐babaların varlığı, verimsiz anne-baba‐
çocuk iletişimi ve akran iletişimi gibi birtakım etken-
lerin, çocuğun materyalist olması üzerinde önemli rol 
oynadığını belirtmektedir.  Chaplin ve John (2007) da, 
materyalist aileye sahip genç insanlarda materyaliz-
min yüksek seviyede olduğunu, ayrıca kendine güveni 
yüksek olan yetişkinlerde ve çocuklarda materyalizm 
seviyesinin düşük olduğunu ifade etmektedir.

Bilinçli Tüketim ve Çocuk 
Bilinçli tüketim, tüketicinin, haklarının farkında 
olarak çevreye ve topluma karşı sorumluluk duygu-
su hissederek, savurganlık ve israftan uzak bir şe-
kilde yaptığı tüketim olarak tanımlanabilmektedir 
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(Özbölük,2010,s.5). Bu tüketim biçiminde tüketici, 
gerçek gereksinimlerini göz önünde tutarak, piyasa 
araştırması yaparak, mevcut ürünleri kalite, fiyat, gü-
venilirlik yönleriyle karşılaştırarak planlı ve dikkatli 
bir şekilde satın alma davranışında bulunmaktadır. 
Tüketicinin sahip olduğu hakları bilmesi ve bu hak-
ları kullanması da bilinçli tüketimi gerçekleştirme-
sinde son derece önemlidir (Hayta,2006,s.239). Gü-
ven (2010), annelerin çocuklarına para kullanımına 
ilişkin deneyimlerini, kaliteli ürünleri satın almayı ve 
fiyat-kalite ilişkilerini öğretmeleri gerektiğini ifade 
etmektedir. Bu öğretimin etkili olabilmesi için de, ço-
cukların verdikleri kararların sonuçlarının -olumlu 
veya olumsuz- mutlaka nedenleriyle beraber çocuk-
larla tartışılması gerekmektedir.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çocuğun içine doğduğu aile ortamı, çocuğun gelişi-
mini belirlemede önemli bir  role sahiptir. Ersoy ve 
Şahin (1999), çocuğun, kalıtımla getirdiği özellikle-
rin ne kadar gelişeceğinin, nasıl biçimleneceğinin ve 
daha sonraki yılları ne derece etkileyeceğinin; ailenin 
sosyo ekonomik ve sosyo kültürel niteliği, çocukla-
rına sağladıkları uyaranlar, aile bireylerinin birbirle-
riyle ve çocukları ile olan ilişkileri, çocuk yetiştirme 
tutumları gibi aile ortamı ile ilgili pek çok değişkene 
bağlı olduğunu ifade etmektedir. Bu değişkenler aile-
den aileye farklılık göstermektedir.

Araştırma, tüketim konusunda ailelerin çocuklarına 
karşı gösterdikleri davranış biçimlerinin, ailelerin 
özellikle de annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 
ilişkisinin olup olmadığı ve varsa da nasıl bir ilişkinin 
olduğu sorusundan hareket ederek tasarlanmıştır. 
Bugüne kadar bu konuda yapılan çalışmalar (Carl-
son,1985; Rose,1995) annelerin çocuk yetiştirme tu-
tumları ile çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi 
arasında bir ilişki olduğunu tespit etmiş ama bu iliş-
kilerin neler olduğunu, bu ilişkilerin arkasında ya-
tan asıl nedenleri ve annelerin tüketim konusundaki 
davranışlarının çocuklarına nasıl yansıdığını tespit 
etmede yetersiz kalmıştır. Ayrıca  mevcut çalışmalar-
da, annelerin çocukların tüketim özerkliği, alışveriş 
sırasında aile çocuk iletişimi, tüketimin kısıtlanma-
sı, materyalizm, reklâmlara karşı tutum gibi düşün-
celerine yer verilmiş olup günümüzde gittikçe önem 
kazanan bilinçli tüketim ve çevreci tüketim konuları 
o dönemde ele alınmamıştır. Çocukların tüketici ola-
rak sosyalleşme süreçlerinde ve bunun önemli bir alt 

alanı olarak bilinçli ve çevreci tüketici olarak yetişme-
lerinde, annelerin tutumlarının etkisinin çok önemli 
olduğu varsayılmaktadır.  Bu nedenle, bu araştırma-
nın amacı, çocukların tüketici olarak sosyalleşmesin-
de -özellikle çevreci tüketim konusunda- annelerin 
çocuk yetiştirme tutumlarının  ne ölçüde ve nasıl et-
kili olduğunun tespit edilmesidir.

Araştırma Soruları 
Araştırmada, annelerin çocuk yetiştirme tutumlarıy-
la çocukların çevre bilincine sahip bir tüketici olarak 
sosyalleşmesinin nasıl açıklanabileceğine odaklanıl-
dığından dolayı, bu etkileşimlerin neler olduğunu, 
nasıl şekillendiğini ve annelerin davranışlarının al-
tında yatan nedenlerin neler olduğunu belirleyebil-
mek için aşağıdaki araştırma soruları sorulmuştur. 

Soru 1: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 
çocukların çevreci tüketim davranışları arasında 
nasıl bir ilişki vardır?

Soru 2: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 
çocukların bilinçli tüketici olarak yetiştirilmesi 
arasında nasıl bir ilişki vardır?

Soru 3: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 
çocukların materyalist tüketim yaklaşımıyla ye-
tiştirilmesi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Soru 4: Annelerin çocuk yetiştirme tutumları ile 
tüketim konusunda anne-çocuk iletişim biçim-
leri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Örneklem 
Araştırmanın ana kütlesini, dört-altı yaşındaki ço-
cukları, Adana ili merkez ilçelerinde bulunan resmi 
ilköğretim okullarına bağlı anasınıfları veya özel-res-
mi anaokullarına giden anneler ve bu annelerin bu 
yaşlardaki çocukları oluşturmaktadır.  Araştırma için 
sadece annelerin seçilme nedeni, Carlson’ın (1985) 
çalışmasında belirttiği gibi, çocukların sosyalleşme 
sürecinde annelerin baskın bir konuma sahip olma-
larıdır. Araştırmada, çocuğu dört-altı yaşında olan 
annelerin seçilmesi ise, üç nedene dayanmaktadır 
(Rose,1995,s.74). İlk olarak, çocuğun tüketici olarak 
sosyalleşmesinin, sosyal yeteneklerini kazanmasının 
ve kişilik oluşumunun çoğu okul öncesi (anaokulu-
anasınıfı) döneminde oluşmaktadır ki, bu dönem 
çocuk üzerindeki aile etkisinin de en üst noktada 
olduğu dönemdir. İkinci olarak, bilinçli tüketim eği-
timinin erken çocukluk döneminde verilmesi daha 
etkilidir. Bu nedenle, araştırmayı bu dönemdeki ço-
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cuklarla yapmak önemlidir. Üçüncü olarak da, okul 
öncesi dönemde başlayan aile çocuk iletişimi daha 
sonraki çocukluk dönemine de taşınmaktadır.

Adana ili merkez ilçelerindeki özel ve devlet okul-
larına bağlı anasınıfı veya anaokuluna giden toplam 
öğrenci sayısının, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Okul Öncesi Hizmetleri Şubesi’nden alınan bilgiler 
doğrultusunda 21.172 kişi olduğu öğrenilmiştir (N. 
Eriş ile kişisel iletişim, 21 Haziran 2012). Düzakın›ın 
(2005) sonlu anakütleler için verdiği formülden ya-
rarlanılarak araştırma için seçilecek anne sayısının en 
az 264 olması gerektiği bulunmuştur. Araştırma ya-
pılan anasınıfı ve anaokullarında, öğretmenlerin yar-
dımıyla 550 anneye anket formu dağıtılmış, dağıtılan 
anket formlarından 377 tanesi doldurulmuş olarak 
geri dönmüştür. Geri dönen 377 anket formundan 23 
tanesi de eksik doldurulduğu için geçersiz sayılmış ve 
analizler 354 anket formu üzerinden yapılmıştır. An-
ket formlarının dağıtılması ve toplanması işlemi 14 
Nisan-1 Haziran 2012 tarihleri arasında yapılmıştır. 
Her bir okuldaki öğrenciler ve bu öğrencilerin anne-
leri kolayda örnekleme yoluyla seçilmiştir 

Veri Toplama
Araştırmada, önce nicel sonra da nitel araştırma yön-
temi kullanılmıştır. Bu nedenle de anket ve derinle-
mesine görüşme olmak üzere iki ayrı veri toplama 
tekniğinden yararlanılmıştır. Esas itibariyle derinle-
mesine görüşme yapılacak annelerin ve çocukların 
belirlenmesi için, annelere öncelikle Aile Hayatı Ço-
cuk YetiştirmeTutum Ölçeğinin  (PARI) de içinde yer 
aldığı bir anket uygulanmıştır.  PARI, 1978’den gü-
nümüze pek çok araştırmada (Ayyıldız, 2005; Belsky 
vd.,2005; Durmuş, 2006; Nimsi, 2006; Şanlı, 2007; 
Tabak, 2007;  Yalçın ve Türnüklü, 2011) kullanılmış, 
geçerliliği ve güvenilirliği kabul edilebilir düzeyde bir 
ölçme aracı olması nedeniyle bu araştırmada da an-
nelerin çocuk yetiştirme tutumlarını ölçme amacıyla 
kullanılmıştır. PARI’da aşırı koruyuculuk,  demokra-
tik tutum ve eşitlik tanıma, reddetme, karı-koca ge-
çimsizliği ve otoriterlik olmak üzere beş alt faktör bu-
lunmaktadır. Karı-koca geçimsizliği tutarsız tutuma, 
reddetme de ilgisiz tutuma eş değerdir.

Ankette on soru bulunmaktadır. Sorulardan ilkini 60 
maddelik PARI ölçeği oluşturmaktadır. Diğer soru-
lar demografik özelliklerle ilgilidir. İlk olarak anket 

soruları 50, görüşme soruları da beş anneye uygu-
lanmış, bu annelerden alınan geribildirimler sonucu 
anket ve görüşme formuna saha araştırması öncesi 
son hali verilmiştir. Araştırmada sorulacak sorular 
belirlendikten ve annelere anket uygulandıktan son-
ra, derinlemesine görüşme için hangi annenin ve kaç 
annenin seçileceği sorusu gündeme gelmiştir. Yarı 
yapılandırılmış görüşmelerde kaç anne ile görüşme 
yapılacağının kararı başlangıçta değil süreç içerisinde 
kesinlik kazanmıştır. Cevapların birbirini tekrar ettiği 
nokta, yeterli örnek büyüklüğüne ulaşılan nokta ola-
rak değerlendirilmiştir. Buna benzer araştırmalarda, 
kaç kişi ile görüşme yapıldığından daha önemlisi, 
araştırmanın içerik ve beklentilerine göre kimlerle 
görüşme yapıldığı ve ilgili görüşme ya da gözlemler-
de aranan sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığıdır (Bülbül 
ve diğerleri,2008,s.20). Anneler yapılan faktör analizi 
sonucu aldıkları faktör skorlarına göre seçilmişlerdir. 
Sahip olduğu tutumun faktör skoru, diğer dört tutu-
mun faktör skorundan bariz derecede daha yüksek 
olan anneler ile derinlemesine görüşme yapılmıştır. 
Bu araştırmada da, cevapların birbirini tekrarlamaya 
başladığı sayı göz önüne alınarak, her tutumdan dört 
anne içerecek şekilde, 20 anne ile görüşme yapılması-
na karar verilmiştir. 

Katılımcılarla ve çocuklarıyla olan görüşmeler 01 
Kasım-30 Kasım 2012 tarihleri arasında gerçekleşti-
rilmiştir. Katılımcılardan alınan randevular doğrul-
tusunda görüşmelerin beşi katılımcıların evlerinde, 
biri iş yerinde, diğerleri de çocukların gittikleri okul-
larda, katılımcılarla yüz yüze yapılmıştır. Görüşülen 
20 çocuktan dördü ile ev ortamında, anne ile görü-
şüldükten sonra annenin olmadığı ayrı bir odada, 
geri kalanları ile de okudukları okullarda öğretmen-
lerinden izin alınarak görüşülmüştür. İlk beş çocukla 
görüşülürken, okul öncesi öğretmenlerinden yardım 
alınmış, diğer görüşmeler araştırmacının kendisi ta-
rafından yapılmıştır.

Çocukların çevreci tüketim, tüketim özerkliği ve tü-
ketimin kısıtlanması konusunda nasıl sosyalleştikle-
rini ölçmek amacıyla, çocuklara bu konularla ilgili re-
simler gösterilmiş ve öncelikle resimde ne gördükleri, 
bu hareketin kendilerine göre doğru bir hareket olup 
olmadığı, kendilerinin o konuda nasıl davrandıkları, 
son olarak da niye böyle davrandıkları ve bu davranı-
şı nereden öğrendikleri sorulmuştur. 
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Materyal ve Method
Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği 
Ölçeğin hem 60 maddeli haline, hem de faktör anali-
zi sonucu araştırmada  kullanılan 22 maddeli haline 
güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ayrıca, ölçek rastgele 
ikiye bölünerek de güvenilirlik analizi uygulanmıştır. 
Araştırmada tek bir ölçekten, PARI ölçeği, yararlanıl-
mıştır. PARI 60 maddeden  oluşan bir ölçek olmasına 
rağmen,  yapılan güvenilirlik ve faktör analizi sonu-
cunda araştırmada uygun 22 madde kullanılmıştır. 
Bu ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesinde Cron-
bach Alfa katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin 60 maddeli 
halinin güvenilirliği 0,911 iken, 22 maddeli halinin 
güvenilirliği 0,848’dir. Bu iki değer, ölçeğin yüksek 
derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Özda-
mar, 2004, s.633).

Araştırmadan Elde Edilen Verilerin Analizi
Araştırmaya katılan annelerin demografik özellikleri 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1’den, katılımcıların çoğunluğunun 30-37 yaş 
aralığında, evli, 2 çocuğa sahip, ev hanımı, 1000 TL 
ve altında hane halkı gelirine sahip, ilköğretim veya 
lisans mezunu oldukları anlaşılmaktadır. 

Araştırmada, annelerin hangi çocuk yetiştirme tu-
tumuna sahip olduğunu tespit etmek için, 60 mad-
deden oluşan PARI ölçeğine faktör analizi uygulan-
mıştır. Araştırmada, KMO örneklem yeterliliği oranı 
0,885 olarak tespit edilmiştir. Bu oran maddelerin 
faktör analizine uygunluğunun mükemmel seviyede 
olduğunu göstermektedir (Durmuş vd., 2006, s.79).   
60 maddeden oluşan ölçeğin faktör desenini ortaya 
koymak amacıyla faktörleştirme yöntemi olarak te-
mel bileşenler analizi, döndürme yöntemi olarak da 
dik döndürme yöntemlerinden maksimum değişken-
lik yöntemi (varimax) seçilmiştir. Maddeler, ilgili öl-
çekle olan korelasyonları, binişik olma durumları, eş 
kökenlilik değerleri ve madde silindiği zaman ölçeğin 
alacağı alfa değeri açısından incelenmiştir. İnceleme 
sonucunda 2, 6, 20, 37, 41, 43, 53 nolu maddeler silin-
dikleri zaman ölçeğin alacağı alfa değeri arttığı için; 
53, 1, 5, 38, 9, 51, 36, 50, 23, 35, 59, 31, 7, 47, 27, 39, 
21, 60, 26, 15, 32, 25, 29 nolu maddeler yer aldıkları 
faktördeki yük değerleri 0,45’in altında kaldığı için; 
40, 34, 44, 17, 16, 56, 58,5 4, 12 nolu maddeler de 
birden çok faktör altında toplandıkları için ölçekten 
çıkartılmıştır. Böylece, geriye kalan 22 madde tekrar 
faktör analizine tabi tutulmuş ve 22 maddenin beş 
faktörde toplandığı ve bu faktörlerin, toplam varyan-
sın %54,79’unu açıkladığı görülmüştür.

Şekil 1. Çocuklara Gösterilen Resimler

 

 
Resim1. Çevre kirliliği                      Resim 2.Elektrik kullanımı   

 
Resim 3. Su Kullanımı                        Resim 4. Tüketim davranışı 
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Özellikler  Sayı  Yüzde(%)  Özellikler  Sayı  Yüzde(%)  Özellikler  Sayı  Yüzde(%)  

Yaş 

22-29  

30-37  

38 ve Üstü  

Toplam  

 

 

70  

209  

75  

354  

 

 

19,8  

59,0  

21,2  

100,0  

 

Medeni Durum 

Evli  

Bekar  

Boşanmış  

Diğer  

Toplam 

341  

0  

10  

3  

354 

96,3         

0  

2,8  

0,9  

100  

Çocuk Cinsiyeti 

Erkek  

Kız  

Kız ve Erkek  

Belirtmeyen  

Toplam  

 

189  

124  

7  

34  

354  

 

53,4  

35,0  

2,0  

9,6  

100,0  

Gelir Düzeyi 

1000 TL ve Altı  

1001-2500 TL  

2501-4000 TL  

4001-5500 TL  

5501-7000 TL  

7001-8500 TL  

8501-10000 TL  

10001 TL ve 

Üstü  

Belirtmeyen  

Toplam  

 

121  

60  

45  

37  

24  

12  

12  

9  

 

34  

354  

 

34,2  

16,9  

12,7  

10,5  

6,8  

3,4  

3,4  

2,5  

 

9,6  

100,0  

Meslek 

Memur  

Öğretmen  

Doktor  

Eczacı  

Mühendis  

Ev Hanımı  

Tekniker  

Bankacı  

Serbest  

Diğer  

Mimar  

Avukat  

İşçi  

Belirtmeyen  

Toplam  

 

10  

54  

13  

8  

13  

177  

7  

9  

31  

10  

3  

1  

5  

13  

354  

 

2,8  

15,3  

3,7  

2,3  

3,7  

50,0  

2,0  

2,5  

8,8  

2,8  

,8  

,3  

1,4  

3,7  

100  

Eğitim 

Okur Yazar  

İlköğretim  

Lise  

Ön Lisans  

Lisans  

Lisansüstü  

Belirtmeyen  

Toplam  

 

Çocuk Sayısı 

1  

2  

3 ve üstü  

Belirtmeyen  

Toplam  

 

 17  

112  

72  

21  

108  

22  

2  

354  

 

 

115  

169  

69  

1  

354  

 

4,8  

31,6  

20,3  

5,9  

30,5  

6,2  

0,6  

100  

 

 

32,5  

47,7  

19,6  

0,3  

100  

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Annelerin Demografik Özellikleri
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Tablo 2. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları

11 

 

 

 Yükü  Eş  
kökenlilik  

Öz  
değeri  

A. 
varyans  

Ortalama  Alfa  

I-AŞIRI KORUMACI TUTUM   
(8 madde) 

  3,587 16,306 2,742 ,838 

11. Bir anne çocuğunun mutluluğu için kendi mutluluğunu 
feda edebilmelidir.  

,730  ,555    2,8547   

4. Bir anne çocuğunun düş kırıklığına uğramaması için elinden 
geleni yapmalıdır.  

,719  ,525    2,8539   

3. Çocuk boşa geçen dakikaların bir daha hiç geri 
gelmeyeceğini ne kadar çabuk öğrenirse, kendisi için o kadar 
iyi olur.  

,654  ,451    2,9487   

14. Çocuğun düşündüğü her şeyi tahmin edebilmek, bir 
annenin görevidir.  

,649  ,526    2,5625   

51. Anne babalar çocuklarına hayatta ilerleyebilmeleri için hep 
bir şeyler yapmaları ve boşa zaman geçirmemeleri gerektiğini 
öğretmelidirler.  

,586  ,456    2,9915   

28. Çocuklar, anne babalarının kendileri için neler feda 
ettiklerinin farkına varmalıdırlar.  

,558  ,562    2,9231   

46.  Anneleri kendileri yüzünden zorluk çektiği için çocuklar, 
annelerine karşı daha anlayışlı olmadırlar.  

,532  ,598    2,6371   

57.  Çocuklar cesaretlerini kırabilecek tüm zor işlerden uzak 
tutulmalıdır.  

,501  ,471    2,1681   

II-OTORİTER TUTUM (3 madde )   2,464 11,200 2,209 ,740 
30.  Sağlam ve iyi bir karakter sıkı disiplin ile olur.  ,782  ,671    2,2343   
24. Çocuğu sıkı terbiye edersiniz sonra size teşekkür eder.  ,753  ,669    2,4377   
10. Sıkı kurallarla yetiştirilen çocuklar çok daha iyi yetişkin 
olurlar.  

,697  ,537    1,9544   

III-KARI-KOCA GEÇİMSİZLİĞİ TUTUMU (4 madde )   2,291 10,416 2,634 ,705 
33. Babalar daha az bencil olsalardı kendilerine düşen görevi 
yaparlardı.  

,778  ,637    2,5369   

19. Eğer anneler dileklerinin kabul edileceğini bilselerdi, 
babaların daha anlayışlı olmalarını dilerlerdi.  

,745       ,584       2,7681   

8. Babalar, biraz daha şefkatli olsalar, anneler çocuklarıyla 
ilgili görevlerini daha iyi yaparlar.  

,678  ,507    2,6459   

48. Eğer bir anne çocuklarıyla ilgili görevlerini iyi bir şekilde 
yapamıyorsa belki de bu, babanın evde kendine düşen görevi 
iyi yapmamasından ileri geliyordur.  

,605  ,467    2,5852   

IV-REDDETME TUTUMU (3 madde )   1,877 8,531 2,582 ,630 
49. Genç bir anne için ilk bebeğin bakımı sırasında yalnız 
kalmaktan kötü bir şey olamaz.  

,809  ,692    2,6080   

42. Hiçbir kadından yeni doğmuş bir bebeğe tek başına 
bakması beklenmemelidir.  

,709  ,532    2,6553   

52. Akıllı bir kadın yeni bir bebeğin doğumundan önce ve 
sonra yalnız kalmamak için elinden geleni yapar.  

,588  ,554    2,4842   

V-DEMOKRATİK TUTUM (4 madde )   1,836 8,347 3,292 ,602 
18. Anne ve babalar her zaman çocuklarının kendilerine 
uymasını beklememeli, birazda kendileri çocuklarına 
uymalıdır.  

,774  ,603    3,3239   

22. Eğer çocuklar ailedeki kuralları uygun bulmuyorlarsa, bunu 
söylemeleri için anne baba tarafından teşvik edilmelidirler.  

,718  ,544    3,2137   

45. Eğer anne babalar çocukları ile şakalaşıp beraber 
eğlenirlerse, çocuklar onların öğütlerini dinlemeye daha çok 
istekli olurlar.  

,542  ,461    3,3983   

13. Büyükler çocukların şakalarına güler, onlara eğlendirici 
öyküler anlatırsa aralarındaki ilişki daha olumlu olur.  

,536  ,454    3,2308   
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Tablo 3. Annelerin Çevre ve Çevreci Tüketim Konusundaki Görüşleri
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Tablo 3’e göre doğanın korunması denildiği zaman, 
farklı tutumlara sahip annelerin büyük çoğunluğu 
çevrenin temiz tutulmasına, çevreye çöp atılmama-
sına önem vermektedir.  Doğanın korunmasına ağaç 
dikerek katkıda bulunulması konusunda, özellikle 
aşırı korumacı ve demokratik annelerin diğer tutuma 
sahip annelerden daha duyarlı olduğu görülmekte-
dir. Çevreye zarar veren ürünleri kullanmama, pilleri 
çöpe atmayıp biriktirme konusuna ise demokratik tu-
tuma sahip anneler diğer tutumlara sahip annelerden 
daha fazla önem vermektedirler.  Reddeden tutuma 
sahip annelerin daha az önem vermesine rağmen, 
tüm anneler enerji tasarrufunun önemli bir konu ol-

duğunu düşünmektedirler. Ayrıca annelerin hemen 
hemen hiçbiri “eskisini getir yenisini götür” kampan-
yalarına sıcak bakmamaktadır. 

Araştırmaya katılan annelerin hepsi, eski kıyafetleri-
ni ihtiyaç sahiplerine vermektedirler. Kağıtların nasıl 
atıldığı konusunda ise dikkat çeken en önemli nok-
ta, hangi annelik tutumuna sahip olursa olsun gelir 
düzeyi düşük olan annelerin kağıtları sobada yakarak 
imha etmesidir. Diğer konulardaki farklar gelir veya 
eğitim seviyelerinden değil de tutumlardan kaynakla-
nırken, sadece kağıtların yakılması konusunda, gelir-
den kaynaklanan bir farkın olduğu dikkat çekmekte-

Tablo 4. Annelerin Bilinçli Tüketimle İlgili Tutumları
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dir. Ayrıca, demokratik tutuma sahip anneler dışında 
diğer tutumlara sahip annelerden en az birinin kağıt-
ları ayırmadan çöpe attıkları görülmektedir.  

Tablo 4’e göre sadece demokratik tutuma sahip an-
nelerin hepsinin daha bilinçli tüketici gibi hareket 
ettikleri görülmektedir. Aşırı korumacı anneler ken-
dilerini bilinçli tüketici olarak tanımlasalar da kıyafet 
veya gıda söz konusu olduğunda tam olarak bilinçli 
bir şekilde davranamamaktadırlar. Annelerin alacak-
ları ürünlerde dikkat ettikleri hususlar konusunda ise 
aşırı korumacı annelerin özellikle alınacak ürünün 
içeriğine, demokratik annelerin hepsinin ise ürünün 
kendisine ve fiyatına önem verdikleri görülmektedir. 

Araştırmaya katılan annelerin çoğunluğu, problem-
li ürünü kesinlikle iade ettiğini belirtmektedir. Aşı-
rı korumacı ve demokratik tutuma sahip annelerin 
hepsi tüketici olarak haklarını tam olarak bildiklerini 
söylerken, diğer tutumlara sahip anneler bu konuda 
yeterince bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmek-
tedirler.  Farklı tutumlara sahip anneler kendilerini 
ister bilinçli, ister bilinçsiz tüketici olarak tanımla-
sınlar, hemen hemen hepsi çocuklarının bilinçli bir 
tüketici olmasını istediklerini söylemişlerdir. Burada 
en dikkat çeken nokta, aşırı korumacı tutuma sahip 
annelerin hepsinin hem çocuklarının bilinçli olması-
nı hem de gözlerinde bir şeylerin kalmamasını iste-
meleridir.  

Tablo 5. Annelerin Materyalist Tüketimle İlgili Tutumları
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Tablo 5’e göre, çocuk yetiştirme tutumları ne olur-
sa olsun iki anne hariç annelerin hepsi için marka 
önemlidir. Annelerin çoğu markayı kaliteli olduğu 
için tercih etmektedir. Araştırmaya katılan anneler 
özellikle ayakkabı ve kıyafeti marka almayı tercih 
etmektedirler. Materyalist tüketim konusunda an-
nelerin çocuk yetiştirme tutumları arasında bir fark 
olmadığı görülmektedir. Anneler farklı tutumlara sa-
hip olmalarına rağmen benzer düşüncelere ve davra-
nışlara sahiptirler. Para, araştırmaya katılan tüm an-

neler, için önemli bir husustur. Anneler, paraya farklı 
nedenlerle önem vermektedirler. Paranın anneler 
için önemli olmasının nedeni, hayatın devam etme-
si için gerekli olması, hayatı garanti altına almasıdır. 
Bu noktada, farklı tutuma sahip anneler fikir birliği 
içerisindedir. Sadece aşırı korumacı tutuma sahip an-
neler diğer annelerden farklı olarak, paranın özellikle 
çocuklarının geleceği ve sağlık için önemli olduğunu 
belirtmektedir.

Tablo 6. Annelerin Tüketim Sırasındaki Çocukla iletişimle İlgili Tutumları
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Tablo 7. Çocuklarla Yapılan Derinlemesine Görüşme Sonuçları
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Tablo 6’ya göre, otoriter ve reddeden tutuma sahip 
annelerin dışındaki tüm anneler, alışveriş sırasında 
doğrudan çocuklarının fikirlerini sormaktadırlar. 
Otoriter tutuma sahip annelerin hepsi önce kendi 
fikirlerinin sonra çocuklarının fikirlerinin önemli 
olduğunu belirtmektedirler. Reddeden tutuma sahip 
annelerden ikisi çocuklarının bazen fikrini sorarken, 
biri de hiç sormamaktadır. Anneler genelde çocukla 
ilgili ürünlerde çocuklarının fikirlerini  sormakta-

dırlar. Anneler, çocukların da bir birey olduğunu ve 
o ürünü çocukların kullanacağını düşündükleri için 
çocuklarının fikirlerini sormaktadırlar. Bu konuda 
tutumlar arasında bir fark bulunmamaktadır. Araştır-
maya katılan annelerden demokratik ve aşırı koruma-
cı tutuma sahip annelerin hepsi çocuklarına açıklama 
yaparken, otoriter tutuma sahip olan annelerden üçü 
ise çocuklarına kısa açıklamalar yapmaktadırlar.

Tablo 8. Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasında Fark Olan ve Olmayan Konular

Tutumlar Arasında Fark Olan Konular  Tutumlar Arasında Fark Olmayan  Konular  

Ağaç dikimi ve çiçek ekimi  Doğanın temiz tutulması  

Çevreye zararlı ürün kullanmama  Enerji tasarrufunun önemi  

Kağıtları ayırma  Eski kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi  

Bilinçli tüketim  Problemli ürünü iade  

Alınacak ürünlerde dikkat edilen özellikler  Çocuğun bilinçli bir tüketici olması isteği  

Tüketici olarak hakkını bilme  Materyalist tutum ve marka   

Annenin markette davranışı    

Ürün alırken çocuğun fikrini sorma    

Çocuğun tüketimini kısıtlama   

 

Tablo 7, genel olarak çocukların annelerinin verdik-
leri cevapları doğrular nitelikte cevaplar verdiklerini 
göstermektedir.  Araştırmaya katılan çocukların hep-
si çöplerin yerlere atılmayacağını bilmektedir. Çocuk-
ların büyük çoğunluğu bu bilgiyi kendilerine annele-
rinin verdiğini söylerken, bazıları da bunu öğretmen-
lerinin söylediğini belirtmektedir. Enerji tasarrufuna 
önem veren veya çocuğunun elektrik ve su kullanı-
mını kısıtlayan annelerin çoğunun çocuğu, elektrik 
ve suyun gereksiz yere kullanılmaması gerektiğinin 
bilincinde olan çocuklardır. Otoriter ve demokratik 
annelerin çocuklarının hepsi elektrik ve su tasarrufu-
na dikkat ettiklerini belirtmişlerdir.

Araştırmada dikkat çeken diğer bir nokta ise, çocuk-
ların çoğunun cips yemekten hoşlanmalarıdır. Özel-
likle otoriter annelerin cips veya kola tüketimine di-
ğer annelere oranla daha fazla kısıtlama getirdikleri 
görülmektedir. Ayrıca araştırmada, reddeden ve karı-
koca geçimsizliği tutumlarına sahip annelerin çevre, 
tüketim gibi konularda çocukları için iyi bir öğreti-
ci olamadıkları ama demokratik, aşırı korumacı ve 
otoriter tutuma sahip annelerin çocuklarına çevre ve 

tüketim konusunda daha iyi danışmanlık yaptıkları 
ortaya çıkmıştır. 

Sonuç
Çocuklukta kazanılan deneyimler, yetişkinlikteki 
davranışlara yön vermektedir.   Bugünün küçüğü olan 
çocuklar, yarının büyüğü olacaklar ve gelecek nesille-
rin yetiştirilmesinde de önemli roller üstlenecekler-
dir. Bu nedenle, çocuklarının sosyalleşmesi özellikle 
de tüketici olarak sosyalleşme süreci üzerinde önemle 
durulması gereken konulardan birisidir. Çocukların 
tüketici olarak sosyalleşme sürecine anneler bilerek 
veya bilmeyerek önemli etkilerde bulunmakta, davra-
nışlarıyla ve çocuklarına verdikleri tepkilerle çocuk-
larının davranışlarını etkilemektedirler.  

Bu araştırmada, çocuk tüketicilerin çevre bilincine sa-
hip bir tüketici olarak sosyalleşmesi sürecinde, çevreci 
tüketim, bilinçli tüketim, materyalizm ve tüketim ko-
nusunda anne-çocuk iletişimi gibi konularda annele-
rin çocuk yetiştirme tutumlarının etkisi incelenmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre bazı konularda annelerin 
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çocuk yetiştirme tutumları arasında fark bulunurken 
bazı konularda da fark bulunamamıştır. Araştırma so-
nuçları  Tablo 8’de özet olarak verilmiştir.

Araştırma sonuçlarına  göre, aşırı korumacı ve de-
mokratik annelerin ağaç diktiği, geçimsiz annelerin 
ise dikmediği, karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip  
annelerin çevreye zararlı ürün kullanırken demokra-
tik annelerin kullanmadığı, demokratik  ve otoriter 
annelerin genelinin kağıtları ayırdığı, demokratik an-
nelerin diğer annelere oranlara daha bilinçli olduğu 
ama karı-koca geçimsizliği tutumuna sahip annelerin 
bilinçli olmadığı görülmüştür. Ayrıca, demokratik 
anneler alınacak ürünlerde ürün-fiyat durumuna, 
aşırı korumacı anneler ise içeriğe dikkat etmekte, 
aşırı korumacı ve demokratik anneler tüketici olarak 
haklarını bilmekte, reddeden ve karı-koca geçimsizli-
ği tutumuna sahip anneler çocuklarının her istediğini 
marketten almakta, reddeden anne ürün alırken ço-
cuğunun fikrini sormazken, otoriter anne önce ken-
di fikrine sonra çocuğunun fikrine önem vermekte 
ve son olarak aşırı korumacı ve demokratik anneler 
sağlıksız ürünler ile elektrik-su kullanımı konusunda 
çocuklarının tüketimlerini kısıtlamaktadırlar.

Araştırmanın sonuçlarına bakıldığında, annelerin sa-
hip oldukları çocuk yetiştirme tutumunu, kendileri-
nin ve çocuklarının tüketim davranışlarına yansıttık-
ları görülmektedir. Örneğin aşırı korumacı annelerin 
çocukları için sağlıksız ürünlerin tüketimini kısıtladı-
ğı, bir ürün alırken ürünün içeriğini okuduğu, otoriter 
annelerin çocuklarından önce kendi fikirlerine önem 
verdiği, demokratik annelerin ise tüketim konusunda 
da çocukla iletişimlerinin iyi olduğu, çocuklarının fi-
kirlerine değer verdiği dikkat çekmektedir. Annelerin 
çocuk yetiştirirken bilerek veya bilmeyerek sergiledik-
leri bu tutumlar, çocukların hayatlarında sosyal uyum, 
okuldaki başarı, saldırganlık, bilişsel performans 
düzeyi (Ucur,2005; Nimsi,2006; Çakıroğlu,2007; 
Sarı,2007; Tabak,2007) ve tüketim (Carlson,1985; 
Rose,1995) gibi bir çok davranış biçimine etki etmek-
tedir. Annelerin çocuk yetiştirme tutumları çevreci 
tüketim de dahil çocukların bir çok davranışını etki-
lediğinden dolayı, ilk olarak, özellikle anaokullarında, 
tutumların olumlu ve olumsuz yanları, çocukları nasıl 
etkilediği konusunda bilgi verici toplantılar yapılarak, 
aileler gösterdikleri tutumlar ve bunların doğuracağı 
sonuçlar konusunda bilgilendirilmelidir.

20. yy’da yaşanan çeşitli teknolojik gelişmelerle be-
raber,  iklimlerin değişmesi, küresel ısınma, ozon 

tabakasının delinmesi, su kaynaklarının azalması, 
tarım alanlarının zarar görmesi ve çevre kirliliği gibi 
birçok olumsuzluk insan hayatını etkilemeye başla-
mıştır. Gelecek nesillerin sağlıklı bir ortamda daha 
kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi insanoğlunun çevre 
konusunda duyarlı olmasına ve bu duyarlılığı dav-
ranışlarına yansıtmasına bağlıdır. Bu araştırmada, 
ortaya çıkan en önemli sonuçlardan birisi, özellikle 
dört-altı yaş aralığındaki çocukların annelerinin dav-
ranışlarından çok etkilenmeleridir. Annesi çevreye 
daha duyarlı olan çocukların da çevreye duyarlılık 
gösterdiği görülmektedir. Örneğin elektirik ve su ta-
sarrufu  konusunda, çocukların büyük çoğunluğu bu 
konudaki bilgilerini annelerinden öğrendiklerini dile 
getirmişlerdir. Bu da, annelerin hem sözleriyle hem 
de davranışlarıyla özellikle de bu yaştaki çocuklar 
üzerinde ne denli etkili olduklarını göstermektedir. 
Bu bağlamda daha temiz, daha güzel bir çevrede ya-
şamak ve gelecek nesillere böyle bir çevre bırakmak 
için tüm annelerin çevre konusunda daha hassas ol-
maları gerekmektedir. Bunun  da ilk adımı anneleri 
bilinçlendirmekten geçmektedir. Özellikle televiz-
yonda yayınlanan kamu spotları veya diziler ile an-
nelerin çocuğun başta çevreci tüketim olmak üzere, 
tüketici olarak sosyalleşme sürecindeki önemlerine 
ve çocuklarının uygun tüketici davranışı kazanmaları 
için yapmaları gereken davranışlara dikkat çekilmesi 
gerekmektedir. Ek olarak, ailelerle çocukların birlikte 
yapacakları ağaç dikimi, çevreyi temizleme etkinlik-
lerinin de  çevreye karşı bilinçlenmeye faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

Günümüzde insanlar refah düzeylerini yükseltmek, 
daha fazla gelişebilmek uğruna doğal kaynakları ka-
yıtsızca kullanarak, üretim ve tüketim düzeylerini 
arttırmaktadır. Gelinen nokta, sadece tüketmek için 
tüketen nesillerin yetiştiği bir toplum düzenidir. Bu 
noktada da, annelere önemli görevler düşmektedir. 
Anneler çocuklarına ihtiyaçlarından fazlasını tüket-
memeleri, gereksiz yere tüketimde bulunmamaları 
konusunda öğütler vermeli ve bu konunun önemini 
çocuklarına açıklamalıdır. Buradaki önemli nokta, 
annelerin çocuklarına verdikleri öğüdü ilk olarak 
kendilerinin yerine getirmesidir. Çocuğuna üçüncü 
bebeğin gereksiz olduğunu söyleyen bir annenin, ken-
disi de gereksiz yere kıyafet veya ayakkabı almama-
lıdır. Ek olarak, anneler çocukları istenilen davranışı 
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yapsın diye onlara maddi boyutu yüksek olan ödüller  
vermemeli, başka tür ödülleri tercih etmelidirler. Ko-
nunun öneminin ailelere aktarılması için de okullarda 
-özellikle de anaokullarında- çevreye duyarlılık, kay-
nakların gittikçe tükenmesi, tüketim toplumu gibi ko-
nularda bilgi verici toplantılar düzenlenmeli, öncelikle 
aileler bu konularda bilinçlendirilmelidir. 

Çocuğa kısıtlama getirilerek çocuğun davranışı sa-
dece belli bir süreliğine değişmektedir. Ama çocuğa 
niçin kısıtlama getirildiği anlatılırsa, çocuğun dav-
ranışında ileriki hayatını da etkileyecek davranış 
değişiklikleri meydana gelebilir. Bu nedenle, tüke-
tim konusunda çocukla kurulan iletişim önem arz 
etmektedir.  Annelerin alışverişe gittiklerinde hangi 
ürünü niye aldıklarını, çocuğun istediği bir ürünü 
niye almadıklarını veya sorunlu ürünü niye iade et-
meleri gerektiğini çocuklarının anlayacağı şekilde 
anlatmalarının hem çocuğun bilinçlenmesine hem de 
anne-çocuk iletişiminin gelişmesine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırma bazı kısıtlara sahiptir. Öncelikle araştır-
ma, anneler ve bu annelerin dört-altı yaş aralığındaki 
çocukları ile yapılmıştır. Gelecek araştırmalar, farklı 
yaş grubundaki çocukların tüketici olarak sosyalleş-
me sürecini inceleyebileceği gibi, sadece baba veya 
hem anne hem de baba tutumlarını ve bu tutumla-
rın çocuklara yansımasını inceleyebilir. Araştırmada 
seçilen annelerin hepsi, tesadüf olarak, evli çıkmıştır. 
İleride yapılacak olan araştırmalar, boşanmış veya 
bekar anneleri de araştırmaya dahil ederek gerçekleş-
tirilebilir. Bu araştırmada, çocukların tüketici olarak 
sosyalleşme sürecinde çevreci tüketim, bilinçli tüke-
tim, materyalizm ve anne-çocuk iletişimi konuları 
incelenmiştir. İleride yapılacak olan araştırmalar-
da,  araştırmacılar tüketimle ilişkili başka faktörleri 
de araştırmalarına katabilirler. Ayrıca araştırmada, 
sosyalleşme aracılarından sadece aile üzerinde du-
rulmuştur. Araştırmaya katılan çocukların çoğu öğ-
rendikleri davranışların kaynağını anneleri olarak 
gösterirken, birkaçı da öğretmeni olarak göstermiştir. 
Çocuğun tüketici olarak sosyalleşme sürecini incele-
yecek diğer araştırmalar, bu süreçte okul, akran veya 
medya etkisini de inceleyebilirler.
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Anahtar Kelimeler: Benlik Kavramı, Deneyim, 
Benlik Kavramının Netliği, Deneysel Kurgu

Giriş ve Amaç
Kafeler, restoranlar veya konserler gibi çeşitli hizmet 
ve deneyim ortamlarını kimlerle paylaştığı konusun-
da tüketicinin her zaman bir seçme şansı olmayabilir. 
Bu tip ortamlar aile ve arkadaşlarla yaşanabileceği 
gibi tamamen yabancı diğer hizmet alıcılarla da pay-
laşılıyor olabilir. Örneğin günümüzde moda olan ko-
mün masaları, kafe ve restoranlarda birbirini tanıma-
yan çok sayıda müşterinin aynı fiziksel alanda yeme 
içme deneyimlemesine sahne oluyor. Dolayısıyla, bu 
tür deneyimsel ortamlardan alınan mutluluğu açıkla-
yabilecek her türlü değişken ve bilgi bu alandaki yazı-
na katkı sağlayacaktır. 

Sosyal psikolojik bir yaklaşım gösteren bu çalışma, 
kafeler gibi sosyal deneyim ortamlarından alınan 
mutlulukta sosyal ortamın yapısının ve bireyin ben-
lik kavramının netliğinin etkilerini araştırmaktadır. 
Bu araştırmanın amacı, net ve net olmayan benlik 
kavramlarına sahip kişilerin arkadaşlarıyla ve daha 
önce tanımadıkları diğer tüketicilerle aynı deneyimi 
yaşadıklarında aldıkları mutlulukların farklarını in-
celemek ve sunmaktır.

Literatür Analizi  
Gilbert (2012) tarafından açık şekilde belirtildiği 
gibi, günümüzde mutluluk peşinde koşmanın artan 
önemine rağmen insanlar aslında mutluluklarının 
kaynağını tahmin etme konusunda gerçekten uzman 

değiller ve çoğunlukla mutluluk arayışlarında yanı-
lıyorlar. Örneğin Aaker ve diğerlerinin 2011 tarihli 
çalışmasına gore mutlu olmanın altın kurallarından 
biri de doğru insanlarla vakit geçirmektir. Yazında 
genellikle deneyimlerin ürünlerden daha fazla mut-
luluk verdiği geçer kural olarak sunulsa da deneyim-
ler bu avantajı sosyal olmalarına borçludurlar. Örne-
ğin aileyle paylaşılan bir akşam yemeğinden duyulan 
mutluluk ile kulaklıklarla dinlenilen yalnız bir müzik 
deneyimi aynı mutluluk teorileriyle açıklanamamak-
tadır. Dolayısıyla, sosyal etkilenme yazınından da 
hareketle deneyimsel mutlulukta hem bireyin benliği 
hem de deneyimin paylaşıldığı sosyal ortamın türü 
önemli rol oynar. 

Bu çalışmada yabancılarla ve sevilen yakın kişilerle 
yaşanan deneyimler ayrıştırılmakta ve bu iki türden 
alınan mutlulukta kişinin benlik kavramı netliğinin 
oynadığı role bakılmaktadır.

Benlik kavramı netliği, Campbell (1990) tarafından 
kişinin kendi benliğine dair sahip olduğu inançların 
ne kadar net ve kesin bir şekilde tanımlandığı, iç tu-
tarlılığa sahip ve stabil olduğu şeklinde tanımlanmış-
tır. Kişilerarası ilişkilerde benlik kavramı netliğinin 
oynadığı role bakıldığında, düşük netliğe sahip kişi-
lerin kaygılı bağlanma modelleri sergiledikleri ancak 
yüksek netliğe sahip olan kişilerin güvenli bağlanma 
modelleri sergiledikleri bulunmuştur (Wu, 2009). 
Benzer şekilde, reddedilme ve kişilerarası sürtüşme-
ler benlik kavramının netliğini düşüren etkenlerdir  
(Ayduk ve diğerleri, 2009). Aynı zamanda düşük se-
viyelerde benlik kavramı netliği olan kişiler kendi iç-
lerine dönmeye, dikkatlerini kendilerine yöneltmeye 
ve bu konu üzerine uzun sure dağılmadan düşünme-
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ye ihtiyaç duyarlar. Halbuki benlik kavramı net kişiler 
kişilerarası ilişkilerinde daha sorun çözücü, uzlaşıcı 
ve işbirlikçi tavırlar sergilerken yakınlarından gelebi-
lecek sosyal geribildirim veya tehditlere daha hazır-
lıklıdırlar. 

Tasarım ve Yöntem: Nedensel bir tasarım ile bir dizi 
deneysel kurgu kullanılan bu çalışma uygulamalı bir 
çalışmadır. Hipotezlerimize göre arkadaşlarla yaşa-
nan deneyimler ve yabancılarla yaşanan deneyimler-
den alınan mutlulukların farkında kişinin benlik kav-
ramı netliğinin rolü vardır. Ana ilgi konumuz olan 
yabancılarla yaşanan deneyimlerde; benlik kavramı 
net olmayan kişilerin, net olan kişilerden daha fazla 
mutlu olacağı beklenmektedir.

Birinci deneysel tasarımda yüz yirmi dört üniversite 
öğrencisi 2x2 faktöryel tasarım için katılımcı olmuş-
tur. Katılımcıların benlik kavramı netlikleri, çözdük-
leri kişilik envanterinin ardından verilen rastgele geri 
bildirim ile manipüle edilmiş ve benlik kavramı net 
olan ve olmayan gruplar elde edilmiştir. Kişilerin 
ruh hallerinde olabilecek değişim bir ölçekle control 
edilmiştir. Katılımcılara rassal olarak arkadaşlarla 
veya yabancılarla kafe deneyimi yaşanan fotoğraflar 
gösterilmiş ve böyle bir deneyimde kendileri olsa ne 
kadar mutlu olacakları üç maddelik bir ölçekle tespit 
edilmiştir. Kullanılan her iki fotoğrafta da aynı mo-
deller, aynı yerde, aynı şeyi tüketirken gösterilmiştir. 
Arkadaşların kullanıldığı fotoğrafta modeller birbi-
riyle konuşuyor gibi gösterilmiş ve ilgili bilgi veril-
miştir. Yabancıların kullanıldığı fotoğrafta modeller 
birbirleriyle konuşmuyorken ilgili bilgi verilmiştir. 
Ayrıca kafeye gitme sıklığı, yaş, cinsiyet gibi bilgiler 
de toplanmıştır.

İkinci tasarımda sahadan veri toplanmıştır. Üniversi-
te içinde komün oturma alanına sahip bir kafede 50si 
yabancılarla aynı masada, 50si arkadaşlarıyla yeme 
içme faaliyeti gerçekleştiren 100 tüketiciden veri top-
lanmıştır. Bu tasarımda katılımcıların benlik kavra-
mı netlikleri manipüle edilmemiş, yazındaki ölçekle 
ölçülmüş (Campbell vd. 1996) ve iki grup oluşturul-
muştur. Deneyimden elde edilen o anki mutluluk 
yine aynı üç maddelik ölçekle ölçülmüş ve demogra-
fik bilgiler kontrol edilmiştir.

Bulgular ve Tartışma 
Toplanan anketlerdeki veriler kodlanmış ve PASW 
Statistics 20.0.0. istatistiki analiz programına girişleri 
yapılmıştır.

İlk çalışmanın analizine göre tüm örneklem için ar-
kadaşlarla yaşanan kahve deneyimi (Ar.Ort. = 5.73), 
yabancılarla yaşanan kahve deneyiminden (Ar.Ort. = 
4.40) daha mutluluk verici bulundu (F(1,122) = 34.79, 
p < .000 ). Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuç-
larına göre, mutluluk üzerinde deneyimin kimlerle 
olduğu ile benlik kavramı netliği arasında istatistiki 
olarak anlamlı bir etkileşim bulunmuştur (F(1,119) = 
9.73; p < 0.01). Planlı kıyaslamalara baktığımızda, ar-
kadaşlarla yaşanan deneyimlerde benlik kavramı net 
olan ve olmayan gruplar arasında mutluluk bağımlı 
değişkeni açısından fark görülmemekte, yabancılarla 
yaşanan deneyimlerde ise benlik kavramı net olan ve 
olmayan gruplar arasında mutluluk bağımlı değişke-
ni açısından anlamlı bir farklılık gözlenmektedir ve 
benlik kavramı net olmayan kişilerin bu senaryodan 
daha fazla mutluluk duyduğu bulunmuştur (Ar.Ort.
netbenlik = 3.95 vs. Ar.Ort.netolmayanbenlik = 4.78, F(1,67) = 
7.89, p < .01).

Benzer yöndeki etkileşim ikinci çalışmamız olan 
saha çalışmasının sonuçlarında da gözlemlenmiş-
tir (F(1,96) = 7.449, p = .008) ve demografik bilgiler 
kontrol edildiğinde hala istatistiki olarak anlamlılığı-
nı korumaktadır. Saha çalışmasındaki sonuçlar o anki 
mutluluğu ölçtüğü için bir önceki çalışmadan da bir 
adım ileri giderek daha fazla içgörü sağlamıştır. Ör-
neğin planlı kıyaslamalara baktığımızda, benlik kav-
ramı net olmayan kişiler yabancılarla yaşanan yeme 
içme deneyimlerinde, arkadaşlarıyla yaşadıkları 
yeme içme deneyiminden daha fazla mutluluk beyan 
ettiler (Ar.Ort.yabancılar = 6.51, SD = .39 vs. Ar.Ort.arkadaş-

lar = 4.90, SD = .41, F(1,50) = 7.16, p = .01). 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu deney kurgulu çalışmada, sosyal psikoloji litera-
türünden önemli bir benlik kavramı olan benlik kav-
ramı netliğinin tüketicilerin sosyal deneyimlerinden 
elde ettiği mutluluğa etkisi gösterilmiştir. En önemli 
çıktısı ise ilk bakışta her tüketicinin arkadaşlarıyla 
deneyim yaşamayı tercih edeceği varsayımına karşıt 
olarak, benlik kavramı net olmayan bireylerin tanı-
madıkları insanlarla daha mutlu deneyimler yaşa-
dıklarının gösterilmesi olmuştur. Hem senaryo bazlı, 
hem de gerçek hayatta sahadan toplanan veriler ça-
lışmayı güçlendirmiş ve tutumlardan ziyade gerçek 
mutluluk değerlerine de bakabilmemizi sağlamıştır. 
Aradaki farklılıklar teorik olarak beklenen mutluluk 
ve yaşanan mutluluk arasındaki farkları açıklayan ya-
zına gelecekte de destek olacak niteliktedir. 
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Anahtar Kelimeler: Özürlü Birey, Tüketim Kültürü, 
Refah, Pazarlama, Tüketici Davranışları

Giriş ve Amaç 
Tarihsel açıdan bakıldığında oldukça eski bir kavram 
olan özürlülük, özellikle Endüstri Devrimi ve sonra-
sındaki gelişmelerle birlikte toplumun birçok kesi-
minin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Önceleri tıbbi 
terimler çerçevesinde değerlendirilen özürlülük, son 
20 yılda kavramın sadece tıbbi bir durum olmadığı-
nı, bunun ötesinden sosyal yönünün de incelenmesi 
gerektiğini vurgulayan sosyal bakış açısıyla farklı bir 
noktaya taşındı.  

Bu çalışmanın amacı, sosyal alan içerisinde pazarla-
ma tarafından yeterince dikkate alınmayan ve gözden 
kaçırıldığına inandığımız özürlü bireylerin tüketim 
arzularını, topluma dahil edilme ve toplumdan dış-
lanma süreçlerinde aktif rol oynayan aktörlerin orta-
ya çıkarılmasını yarı yapılandırılmış derinlemesine 
mülakatlarla sağlamaktır. 

Bunlara ek olarak, pazarlamanın özürlü bireyleri 
tüketici olarak görme dışında onlara nasıl yardımcı 
olabileceğine yönelik sorular sorarak önerilerde bu-
lunmaktır. 

Literatür Analizi
Dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin herhangi bir 
özrünün bulunduğu günümüzde, ülkemizdeki özür-
lü birey sayısı da dünya istatistiklerine paralel şekil-

de 8,5 milyon kişi olarak bilinmektedir (DSÖ, 2011; 
ÖZİDA, 2009). Fakat özürlü bireylere ulaşmadaki 
zorluklar ve toplumdan soyutlanmış bireylerin ista-
tistiklere dahil edilememesi bu sayının çok daha fazla 
olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır.

Literatüre bakıldığında, bozukluk, özürlülük, engel-
lilik, anormallik gibi çok sayıda kavramla ifade edil-
meye çalışılan özürlülük, en kısa haliyle “normal”in 
dışında olma hali olarak tanımlanabilir (Tremain, 
2001). Burada üzerinde durulması gereken nokta-
lardan birisi “normal”in kime göre belirlendiği ve 
neyin normal olarak tanımlandığıdır. 1980’li yıllara 
kadar tıp alanının hakimiyetinde olan özürlülük, bu 
tarihlerden sonra sosyal bilimler tarafından da in-
celenmeye başlamıştır. Çeşitli kurumların ortak bir 
kavram oluşturma çabalarına karşın, önemli olan 
özürlü bireylerin fiziksel farklılıkları sonucunda ma-
ruz kaldıkları dışlanmışlık, damgalanmanın çözümü 
yolunda adımları atılmasıdır.  

Burcu (2007), özürlülükle ilgili yapılan çalışmaların 
genel olarak şu başlıklarda toplandığını belirtmiştir;

•	Özürlülük sosyal modeli,
•	Toplumsal cinsiyet bakış açısı,
•	Özürlü hareketleri.

Yazar, ayrıca yurtdışındaki çalışmalarda özürlü birey-
lerin sosyo-demografik özelliklerine bağlı veri taban-
ları oluşturulma çabaları bulunduğunu belirtirken ül-
kemizdeki çalışmaların her anlamda yetersiz olduğu-
nu vurgulamaktadır. Bu bilgilere ek olarak pazarlama 
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ve tüketici davranışları alanındaki çalışmaların yurt-
dışında çok sınırlı (Baker vd., 2007; Burnett, 2006; 
Pavia ve Mason, 2014; Vezina vd., 1995), yurtiçinde 
ise neredeyse hiç olmaması durumu bizleri bu alanda 
çalışmaya teşvik etmektedir.  

Bu bilgiler ışığında “normal” bireyler kadar tüketim 
kültürüne maruz kalan özürlülerin pazarlama tara-
fından ne kadar dikkate alındığı önemli sorulardan 
birisidir. Çalışmanın yanıtlamaya çalışılacağı araştır-
ma soruları şu şekilde olacaktır:

•	Arzularının karşılanmasında, toplumda yer 
edinme ve kişilik oluşturma sürecinde özürlü 
bireyler isteklerine ne kadar yanıt alabiliyorlar? 

•	 Pazarlama, bu ihtiyaçların karşılanmasına yöne-
lik nasıl adımlar atıyor? 

•	Toplumdan dışlanma ve topluma dahil edilme 
süreçlerinde, toplum (sosyal çevre), devlet ve pa-
zarlamanın rolleri nasıl olmaktadır?

Tasarım ve Yöntem
Özürlü bireylere yönelik çalışmalardaki sorunlardan 
birisi çalışmaların engeli olmayan araştırmacılar tara-
fından yürütülmesidir (Kitchin, 1996). Bu da, özür-
lü bireylerin tecrübe ve yaşanmışlıklarının farkında 
olmayan, onları dışlayarak çözüm getirme arayışında 
olan adımlar atılması demektir. Bu açıdan, mülakat-
ları yapan araştırmacılardan birinin, bedensel engele 
sahip bir kardeşe sahip olması, özürlü bireyin tecrü-
belerine doğrudan dahil olarak özürlü ve özürlü ol-
mayan bireylerin düşünce ve yaklaşımlarını anlama-
da bana yarar sağlamaktadır.

Literatür araştırması ve çalışma sırasındaki tecrübe-
lerimiz özürlü bireylerle nitel çalışmanın daha fazla 
katkı vereceğini göstermiştir. Çünkü toplumdan so-
yutlanan, dışlanan ve normal olmamakla damgala-
nan bireylerin duygu, düşünce ve hislerinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için onlarla bulundukları sosyal or-
tam paylaşılarak birebir görüşme yolu ile detaylı bilgi 
edinilebilecektir. 

Bu çalışmada yarı yapılandırılmış birebir görüşme 
kullanılmaktadır. Görüşmeler, araştırma sorularının 
yanıtlanabilmesi için 3 ayrı grupla gerçekleştirilmek-
tedir. Bunlar;

1. Bedensel ve görme özürlü bireyler: Buradan elde 
edilecek veriler, özürlülerin arzu ve ihtiyaçları-
nın belirlenmesi ve buna ilişkin atılacak adımlar 
açısından yararlı olacaktır. 

2. Özürlülüğe ilişkin çalışmalarda bulunan kuruluş 
ve devlet kurumları: Özürlülüğe ilişkin önemli 
aktörlerden birisi olan devletin, politik olarak 
özürlüleri nerede konumlandırdığı ve onlara 
ilişkin yaptıklarının neler olduğu önemli nokta-
lardandır.

3. Mal ve hizmet üretimi yapan firmalar: Günümüz 
liberal düzeninde, kar odaklı hareket etme ama-
cı güden firmalar için özürlüler ne anlam ifade 
etmektedir?

Devam eden çalışmada şu ana kadar 12 özürlü birey, 
2 devlet kurumu ve 5 firma yetkilisi (toplam 19) ile 
derinlemesine görüşme yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Şu ana kadar yapılan görüşmeler sonucunda elde edi-
len bulgular şu şekildedir: 

Özürlüler, sosyal modelin vurguladığı şekilde sos-
yal çevrelerinin yarattığı sistemin kurbanlarıdır. 
Toplum, özürlülere genellikle acımakta ve olumsuz 
yaklaşımda bulunmaktadır. Toplumun yaklaşımına 
bağlı olarak aileler de özürlü bireyler için duvarlar 
oluşturmaktadır. Bunun sonucunda, özürlü bireyler 
özgüvenlerini giderek yitirmekte, kendilerini eksik 
olarak görmekte, zamanla toplumdan uzaklaşma ve 
yalnızlaşma yolunu seçmektedir.

Kar odaklı kuruluşlar, özürlülerin arzu ve ihtiyaçlarını 
yeterince dikkate almamaktadır. Hizmetin bireylere 
ulaştırılması veya bireylerin hizmete ulaşabilmesi ko-
nusunda önemli engeller bulunmaktadır. Bu durum-
da, hem firmalar, hem de yapısal düzenlemelerdeki 
önemli eksiklikler nedeniyle devlet, sorumlular ara-
sında yer almaktadır. Özürlü bireyin, evden çıkarak 
bir yere ulaşması sırasında yaşadığı sıkıntılar dikkat 
çekmektedir. Devletin bu yöndeki yasal düzenleme-
leri son yıllarda artış gösterse de, yapılan çalışmaların 
eksik veya göstermelik olduğu katılımcılar tarafından 
dile getirilmektedir.  Buna ek olarak, özürlülerle ilgili 
düzenlemelerin, özürlülerin göz ardı edilerek, özrü 
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olmayan bireyler tarafından gerçekleştirildiği ve bu-
nun önemli sorunlar yarattığı vurgulanmaktadır.

Katılımcıların dile getirdiği önemli konulardan biri-
si, toplumda kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgilidir. 
Buna göre 3 çeşit histen bahsedilmektedir. 

•	Normal: Bu durumdaki katılımcılar başarı hi-
kayeleri olarak adlandırılan adımlar atmışlardır. 
İnsanlar tarafından örnek alındıkları ve “nor-
mal” yaklaşıma maruz kaldıkları için kendileri-
ni toplumun genelinden farklı görmemekte, ne 
kadar özürleri olsa da bedenlerinden memnun 
olduklarını dile getirmektedirler.

•	Özürlü: Toplumun kendilerine çıkardığı engel-
ler, baskı, damgalamaya ek olarak ailelerin top-
lumdan dışlayıcı etkisiyle özürlülük dereceleri 
fazla olmasa da tamamen anormal hissetmek-
tedirler. Herhangi bir konuda başarılı olabilme 
amacı/düşüncesi bulunmamaktadır.

•	Hem normal, hem özürlü: Bu kategorideki katı-
lımcılar istedikleri kadar normal hayatlarını sür-

dürseler ve başarılar elde etseler de toplumda bir 
şekilde dışlanmışlık yaşadıklarını, sistem dışına 
itildiklerini belirtmişlerdir. 

Sonuç, Öneri ve Kısıtlar
Bu çalışma, “normal” dışındaki bireylerin karşılaş-
tıkları sorunlara değinme ve çözüm yolları getirme-
si açısından farkındalık oluşturarak yararlı olmayı 
amaçlamaktadır. Sadece özürlüler için değil, toplu-
mun “ideal”, “normal” sınırları dışında kalan grup-
ların yaşadığı sıkıntılar için bütün aktörlere önemli 
görevler düşmektedir. Önceki çalışmalarda da vur-
gulandığı gibi sorunlar, insanların yaratmış oldukları 
sisteme bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmada katılımcılar sadece bedensel ve gör-
me özürlülerle kısıtlanmıştır. Özürlülük kavramının 
daha geniş bir kitleyi kapsadığı düşünüldüğünde ile-
riki çalışmalarda bu bireylerin de (özellikle zihinsel 
özürlü bireyler ve onların-aile ve bakıcıları-) çalışma 
kapsamına alınması daha farklı bulgulara ulaşmayı 
sağlayacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam, Beslenme, 
Fonksiyonel Gıda, Kişiler Arası Etkileşim,  Tüketici 
Yenilikçiliği

Giriş ve Amaç 
Gelişmiş ülkelerde sağlıklı yaşam eğilimi hızla yay-
gınlaşmaktadır. Bu konunun kitle iletişim araçlarında 
sıklıkla gündeme gelmesi, sağlıklı yaşamla ilgili bilinç 
düzeyini önemli ölçüde artırmıştır. Sağlıklı yaşamı 
önemseyen kesim, sağlıklı yaşamın farklı boyutlarıy-
la ilgili yerleşik alışkanlıklarını değiştirmek ve daha 
doğru seçimler yapmak için çaba göstermektedir. 
Bu boyutlardan biri de sağlıklı beslenmedir. Sağlıklı 
beslenme vaadiyle pazara sunulan fonksiyonel gıda 
ürünleri, tüketicilere mevcut alışkanlıklarını değiştir-
meden daha iyi beslenme imkânı tanımaktadır. Fonk-
siyonel gıda ürünleri pazarı dünyada ve Türkiye’de 
hızla büyümektedir. Bu nedenle fonksiyonel gıdalar 
konusundaki tüketici araştırmaları önem kazanmaya 
başlamıştır. İstanbul’da yaşayan tüketicilerin fonksi-
yonel gıda tüketiminin ele alındığı bu araştırmanın 
birincil amacı,  fonksiyonel gıdaların gerekliliğine yö-
nelik tutum, kişiler arası etki ve tüketici yenilikçiliği 
değişkenlerinin fonksiyonel gıda tüketimi üzerindeki 
etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın ikincil amacı 
ise fonksiyonel gıda tüketiminin; cinsiyet medeni du-
rum ve eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşma-
dığının belirlenmesidir. 

Literatür Analizi
Fonksiyonel Gıdalar: Fonksiyonel gıdalar geleneksel 
gıda yerine tüketilebilecek geliştirilmiş ve zenginleş-
tirilmiş ürünlerdir (O’Connor ve White, 2010). Bir 
diğer tanıma göre ise, ‘besleyici etkilerinin yanı sıra 
bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlı-
ğı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı 
etkiye sahip olan, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak 
ispatlanmış gıdalardır (http://www.tbmm.gov.tr/ka-
nunlar/k5179.html). Literatürde fonksiyonel gıdalar 
dört grupta ele alınmaktadır: takviye edilmiş gıdalar 
(örnek; C vitamini katkılı meyve suyu), zenginleşti-
rilmiş gıdalar (örnek; prebiyotik yoğurt), değiştiril-
miş gıdalar (örnek; yağsız süt), geliştirilmiş gıdalar 
(örnek; Omega 3 katkılı yumurta) (Taş, 2012). Bazı 
tüketiciler fonksiyonel gıdaları doğal ve kaliteli olarak 
algılarken, (Krystallis, Maglaras ve Mamalis, 2008), 
bazı tüketiciler ise geleneksel alternatiflere göre daha 
az doğal oldukları için bunları riskli ve kaçınılması 
gereken gıdalar olarak algılamaktadır (Chen, 2011).

Kişilerarası Etki: Bir bireyin tüketim davranışının 
en önemli belirleyicilerinden biri çevresindeki ki-
şilerin etkisidir. Literatürde sosyal etkinin üç farklı 
türüne değinilmektedir: güvenilir bulunan kişiler-
den etkilenme, diğer kişilerin beklentilerine uyma 
ve hayranlık duyulan bir grubu taklit etme (Lord, 
Lee ve Choong, 2001). Özellikle yeni ürünlerin be-
nimsenmesinde ve yeniliklerin yayılmasında, kişiler 
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arası etki önemli bir itici güçtür (Clark ve Goldsmith, 
2006). Türkiye’de fonksiyonel gıda ürünlerine yönelik 
tüketici tutumunu belirlemek için akademisyenlerle 
yapılan bir araştırma, bu ürün grubunda en büyük re-
ferans kaynağının tanıdıklar ve arkadaşlar olduğunu 
göstermiştir. Diğer kaynaklar sırasıyla firma yetkilisi, 
uzman (doktor/diyetsyen) ve reklamdır (Özdemir vd, 
2009). Bu çalışmada fonksiyonel gıda tüketiminde ki-
şilerarası etkinin rolü daha geniş bir örneklemle öl-
çülmeye çalışılmıştır. 

Tüketici Yenilikçiliği: Tüketici yenilikçiliği yeni ürün-
leri diğer tüketicilere göre daha erken ve daha sık 
satın alma eğilimine sahip olmaktır (Özoğlu ve Bül-
bül, 2013). Tüketici yenilikçiliği bir kişilik özelliği 
olarak görülmekte ve tüketicilerin değişime yönelik 
istekliliğini yansıtmaktadır (Khan ve Khan, 2013). 
Pazarlamacılar yeni ürünlerin başarılı bir şekilde be-
nimsenmesini sağlamak için yenilikçi tüketicilerin 
ihtiyaçlarını dikkate almalıdır çünkü yeni ürünlerin 
bu grup tarafından alenen kullanımı, diğer tüketicileri 
aynı ürünleri satın alma konusunda motive etmekte-
dir (Ho ve Wu, 2011). 1980’lerde Japonya‘da ortaya 
çıkan fonksiyonel gıda kavramı,  1990’lı yıllarda ABD 
ve Avrupa’da tartışılmaya başlanmıştır. Türkiye’de ise 
fonksiyonel gıda pazarı emekleme dönemindedir 
(Özdemir, vd, 2009).  Bu çalışmada fonksiyonel gıda-
ların halen birçok tüketici için “yeni ürün” sayılacağı 

noktasından hareketle, bu gıdaların tüketiminde tüke-
tici yenilikçiliğinin etkili olabileceği düşünülmüştür.

Tasarım ve Yöntem
Fonksiyonel gıda tüketiminin ele alındığı bu uygula-
malı çalışma betimsel türde tasarlanmıştır. Buna göre 
aşağıdaki hipotezler ve Şekil 1’deki model geliştiril-
miştir.

Hipotez 1: Fonksiyonel gıdaların gerekliliğine yöne-
lik tutumun fonksiyonel gıda tüketimi üzerinde ista-
tistiksel olarak anlamlı bir etkisi vardır.  

Hipotez 2: Kişiler arası etkinin fonksiyonel gıda tü-
ketimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi 
vardır.  

Hipotez 3: Tüketici yenilikçiliğinin fonksiyonel gıda 
tüketimi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir et-
kisi vardır.  

Hipotez 4: Fonksiyonel gıda tüketimi cinsiyete göre 
farklılık göstermektedir.

Hipotez 5: Fonksiyonel gıda tüketimi medeni duru-
ma göre farklılık göstermektedir.

Hipotez 6: Fonksiyonel gıda tüketimi eğitim seviyesi-
ne göre farklılık göstermektedir.
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Araştırmanın ana kütlesi İstanbul’da yaşayan 18 yaş 
üstü tüketicilerdir. Araştırmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Fonksiyonel gıda tüketimini 
ölçmek için literatürdeki farklı kaynaklara, uzman 
görüşüne ve pazar gözlemlerine başvurularak en yay-
gın fonksiyonel gıdalar seçilmiştir. Bunlar; probiyo-
tik yoğurt, vitamin katkılı meyve suyu, besin değeri 
artırılmış mısır gevreği, glutensiz gıdalar, diyabetik 
ürünler, Omega 3 katkılı yumurta, enerji içecekleri, ve 
kalsiyum katkılı süttür.  Modele dahil edilen bağımsız 
değişkenleri ölçmek için Urala ve Lahteenmaki’nin  
(2007) fonksiyonel gıdalara yönelik tutumla ilgi-
li ölçeğinin gereklilik boyutu, Bearden, Netemeyer, 
Teel’in (1989) kişilerarası etki ölçeğinin diğer kişile-
rin beklentilerine uyma boyutu ve Manning, Bearden 
ve Madden’in (1995), tüketici yenilikçiliği ölçeğinin 
yenilik arayışı boyutu kullanılmıştır. Hazırlanan an-
ket formu online ortamda dağıtılmış, veri toplama 
süreci sonunda analize dahil edilebilecek 695 anket 
formuna ulaşılmıştır. Araştırmanın veri analizi kıs-
mında tüm değişkenler için faktör analizi ve güve-
nilirlik analizi yapılmıştır. Fonksiyonel gıdaların ge-
rekliliğine yönelik tutum, kişiler arası etki ve tüketici 
yenilikçiliğinin fonksiyonel gıda tüketimi üzerindeki 
etkisini ölçmek için çoklu regresyon analizi, fonksi-
yonel gıda tüketiminin demografik değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını analiz etmek içinse t-testi 
ve ANOVA uygulanmıştır. 

Bulgular ve Tartışma
Örneklemin %66,3’ü kadın, %33,5’i erkek, %41,5’i 
evli, %58,3’ü ise bekâr, %2,3’ü ilkokul, %4,3’ü ortao-
kul, %38,1’i lise, %38,8’i lisans, %16,5’i ise lisansüstü 
düzeyde eğitimlidir. 

Değişkenlerin hiç biri faktörlere ayrılmamıştır. 
Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları fonksiyonel 
gıdaların gerekliliği için 0,700, kişiler arası etki için 
0,862, tüketici yenilikçiliği için 0,836, fonksiyonel 
gıda tüketimi için 0,812 olarak hesaplanmıştır.  Ya-
pılan regresyon analizi sonucu elde edilen modelin 
istatistiki olarak anlamlı olduğu ve tahminlerde kul-
lanılabileceği görülmüştür. Tablo 1’de yer alan R2 de-
ğeri incelendiğinde, bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişkenin %24,3’ünü açıkladığı, fonksiyonel gıdala-
rın gerekliliğine yönelik tutumun (Beta= 0,262), kişi-
ler arası etkinin (Beta=0.247) ve tüketici yenilikçiliği-
nin (Beta=0.201) fonksiyonel gıda tüketimi üzerinde 
etkili olduğu görülmektedir. Sonuç olarak H1, H2 ve 
H3 hipotezleri desteklenmiştir.  

Araştırmada fonksiyonel gıda tüketim sıklığı ortala-

Değişken B SEB Beta T değeri 

 

Fonksiyonel gıdaların gerekliliğine yönelik tutum 

Kişiler arası etki 

Tüketici yenilikçiliği 

R
2 
=0.24,3,* p<0.05 

 

0,297 

0,214 

0,160 

 

0,040 

0,033 

0.030 

 

0,262 

0,247 

0,201 

 

 

7,504* 

6,486* 

5,302* 

 

      

 

Tablo 1. Fonksiyonel Gıdaların Gerekliliğine Yönelik Tutum, Kişiler Arası Etki ve Tüketici Yenilikçiliğinin Fonksiyonel Gıda Tüketim 
Sıklığı Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi

ması 5 üzerinden 1,90 olarak hesaplanmıştır. Cinsi-
yet ve medeni duruma göre farklılıklar için yapılan 
t-testleri sonucunda, kadın ve erkeklerin fonksiyonel 

gıda tüketimi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı, 
bekârların tüketim sıklığının (2,00), evlilerden (1,78) 
anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Dola-
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yısıyla H4 hipotezi desteklenmemiş, H5 hipotezi ise 
desteklenmiştir. Fonksiyonel gıda tüketim sıklığının 
eğitim seviyesine göre farklılık gösterip göstermedi-
ğini belirlemek için yapılan ANOVA testi sonucunda 
ise, lisansüstü mezunları (ort. 1,60) , üniversite me-
zunları (ort. 1,84), lise mezunları (ort. 2,05) ve orta-
okul mezunlarının (ort. 2,47)  ortalamaları arasında 
anlamlı farklılıklar tespit edilmiş ve H6 hipotezi des-
teklenmiştir. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Türkiye’de fonksiyonel gıda pazarı zaman içinde bü-
yüme gösterse de, tüketim henüz düşük seviyededir. 
Araştırmanın bulguları doğrultusunda, fonksiyo-
nel gıda alanında faaliyet gösteren işletmelerin; bu 
ürünlerin gerekliliğini rasyonel ve duygusal ögelerle 
desteklemeleri, olumsuz tutuma sahip tüketicilerin 
tutumlarının altında yatan inanç ve deneyimleri be-
lirleyip ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürüt-
meleri, pazarlama iletişiminde kişiler üzerinde etki 
yaratacak kanaat önderleri, etkin bloggerlar, ünlü 
isimler, kampüs temsilcileri gibi kişileri kullanmaları, 
yenilikçi tüketicilere ulaşabilecekleri bir pazarlama 
karması tasarlamaları ve bu konuda trend yaratmaya 
yönelik adımlar atmaları önerilmektedir. 

A.B.D, Tayvan ve Hollanda’da fonksiyonel gıda ve 
besin destek ürünü kullanıcı profillerine yönelik 
araştırmalarda gelir ve eğitim seviyesi yüksek kişile-
rin, Hollanda’da ise evli kişilerin tüketim sıklığının 
daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (De Jong 
et. al, 2003; Chen et. al, 2011; Ervin et. al, 1999). Bir 
başka çalışmada ise, gelişmiş ülkelerde cinsiyet, yaş 

ve eğitim gibi demografik değişkenlerin fonksiyonel 
gıda tercihleri üzerindeki açıklayıcı etkisinin giderek 
azaldığı belirtilmektedir (Ares ve Gambaro, 2007). 
Bu araştırmada bekar ve eğitimli tüketicilerin fonk-
siyonel gıda tüketiminin daha yüksek olduğu gö-
rülmüştür. Bekâr kişilerin tüketiminin daha yüksek 
olmasının, düzensiz beslenme nedeniyle fonksiyonel 
gıdalara daha çok yönelme ihtiyacı ile, eğitim düzeyi 
arttıkça tüketimin azalmasının ise eğitimli ve bilinçli 
kişilerin bu tür ürünleri doğal bulmamasıyla ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir.

Fonksiyonel gıda tüketimine yönelik çalışmalar he-
nüz çok sınırlı olduğundan, araştırmada elde edilen 
bulguların, bu alanda faaliyet gösteren firmalara ve 
akademisyenlere fonksiyonel gıda tüketicisinin pro-
filini ve satın alma davranışını etkileyen unsurları 
anlama yönünde katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Gelecekte bu ürünleri kullanan bireylerle yapılacak 
nitel araştırmalar konuyu daha derinlemesine in-
celemeye yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra farklı 
değişkenlerin ve demografik özelliklerin fonksiyonel 
gıda tüketimine etkisinin daha kapsamlı incelenmesi 
önerilmektedir. 

Araştırmada kolayda örnekleme yönteminin kulla-
nılmış olması, fonksiyonel gıda kavramının yeniliği 
nedeniyle bu tür ürünlere ilişkin soruların yeterince 
anlaşılmamış olma olasılığı ve eğitim düzeyi düşük 
kişilerin örneklem içindeki oranlarının düşük olması 
araştırmanın kısıtlarıdır. 
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Giriş ve Çalışmanın Amacı
Toplumsal dayanışmanın kaynağı olan hediyeleşme, 
bu fonksiyonu karşılıklılık ilkesi ile sağlanmaktadır. 
Bu sayede insanlar arasındaki etkileşimin süreklili-
ğini sağlamaktadır. Bu ilişki ağıyla, nesnelerin akta-
rımıyla birlikte duyguların ve kültürün aktarımı da 
gerçekleşmektedir (Demez, 2011). Hediye alma ve 
verme davranışının pazarlama bağlamında incelen-
mesi yalnızca bireysel satın almaların anlaşılmasına 
değil, toplumun tüketim tutum ve davranışlarının 
anlaşılmasına da katkı sağlayacaktır.

Tüketici davranışı araştırmalarında en çok üstünde 
durulan faktörlerden biri cinsiyettir. Cinsiyet tüketici 
davranışlarını açıklamada önemli bir pazar bölümlen-
dirme değişkenidir ve pazarlama yazınında tüketici 
tutum ve davranışlarında cinsiyet temelli farklılaşma-
ları konu edinen çok sayıda çalışma mevcuttur. Tüke-
tim araştırmalarında cinsiyet biyolojik cinsiyeti yani 
yabancı yazındaki “sex” kelimesini, “cinsiyet kimliği” 
ise psikolojik cinsiyeti ifade etmektedir (Çabuk, 2013) 
ve maskulen ve feminen kelimeleri bireylerin cinsiyet 
kimliklerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Her ne kadar maskulen kişilik yapısına atfedilen sıfat-
lar erkeklerle, feminen kişilik yapısına atfedilen sıfat-
lar kadınlarla ilişkilendirilse de cinsiyet kimliği cinsi-

yetten farklı bir özelliği ifade etmektedir. Bu sebeple 
maskulen kadınlar var olduğu gibi feminen erkekler 
de mevcuttur. Cinsiyet ve cinsiyet kimliği arasındaki 
bu farklılık tüketim araştırmalarında her iki değişke-
nin de kullanılması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Maskulen kadının tüketim kararları erkeklerle ben-
zerlik gösterebilecekken, feminen erkeğin tüketim 
kararları da kadınınkine benzerlik gösterebilecektir. 

Hediye dostluğun, bağlılığın, aşkın vb. bir ifadesi 
olduğu için bireylerin cinsiyetleri temelinde satın 
alma kararları vereceği varsayımı hediye alışverişle-
rinde geçerli olmayabilir. Bu bağlamda araştırmanın 
amacı tüketicilerin hediye satın alma davranışlarında 
cinsiyetlerinin ve cinsiyet kimliği rollerinin etkisini 
belirlemek ve karşılaşılabilecek muhtemel farklılıklar 
ışığında uygulayıcılara öneriler geliştirmektir.

Literatür Analizi
Yapılan literatür taraması neticesinde yerli yazında 
tüketicilerin hediye satın alma davranışlarına pazar-
lama perspektifinden yaklaşan araştırmaya rastlan-
mamıştır. Yabancı yazında ise hediye satın alma dav-
ranışının yanı sıra hediye verme davranışını da konu 
edinen çok sayıda çalışma yer almaktadır. Yabancı 
yazında yapılan incelemeler hediye alma ve verme 
davranışında kültürel farklılıkların var olduğu izleni-
mini yaratmaktadır. Söz konusu davranışı tanımlar-
ken kullanılan fiiller dahi (hediye alma/verme) kültü-
rel olarak farklılaşmaktadır. Bu sebeple yerli yazında 
da hediye satın alma davranışının incelenmeye değer 
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bir konu olduğu düşünülmektedir. Yabancı yazında 
hediye satın alma davranışını cinsiyetle ilişkilendiren 
(Fischer ve Arnold, 1990; Minami, 1994; Otnes, Ruth 
ve Milbourne, 1994; McGrath, 1995; Wolfinbarger 
ve Gilly, 1996; Areni, Kiecker ve Palan, 1997; Areni, 
Kiecker ve Palan, 1998; Huang ve Yu 2000; Ward ve 
Tran, 2007; Schiffman ve Kohn, 2009; Minowa, Kho-
menko ve Belk, 2011; Shanka ve Handley, 2011; Poll-
mann ve Beest, 2013) çok sayıda çalışma mevcuttur. 
Aşağıda yalnızca hediye satın alma davranışını cinsi-
yet kimliği rolleri ile ilişkilendiren çalışmaların bul-
gularına yer verilecektir.

Fischer ve Arnold (1990) “Christmas” alışverişlerinde 
kadınların yılbaşı alışverişine erkeklerden daha istekli 
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte eşit-
likçi olduklarını ifade eden erkeklerin de yılbaşı hedi-
yeleşmelerine ilgilenimlerinin daha yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır. Eşitlikçi erkekler geleneksel er-
keklerden ve aynı düzeyde eşitlikçi kadınlardan daha 
çok hediye almakta, daha çok zaman harcamaktadır. 
Eşitlikçi kadınlar ise geleneksel kadınlardan ve aynı 
düzeyde eşitlikçi erkeklerden daha az vakit harca-
makta ve hediye başına daha çok para harcamaktadır. 
Bunun yanı sıra feminen kişilikler daha çok hediye 
alışverişi yapmaktadır.

Webster ve Nottingham (2000) yaptıkları araştırmada 
kadınların, feminenlerin ve tanımlanamayan cinsiyet 
kimliğine sahip tüketicilerin maskulen ve androjen 
bireylerden daha çok hediye satın almaya meyilli ol-
duklarını ortaya koymaktadır. Kadınlar hediye satın 
almada daha çok deneyimsel ve pozitif motivasyon-
lara sahipken erkekler pratik motivasyonlara sahiptir. 
Bunun yanı sıra feminenler pozitif motivasyonlarla, 
maskulenler pratik motivasyonlarla, hem feminen 
hem maskulenler zorlayıcı motivasyonlarla hediye 
satın almaktadır.

Palan, Areni ve Kiecker (2001) bulgularına göre er-
kekler kadınlardan daha çok hediye verme anılarını 
hatırlamaktadır. Benzer şekilde maskulen bireyler de 
hediye verme anılarını feminenlerden daha çok ha-
tırlamaktadır. Kadınlar hediye alışverişlerinde birey 
odaklı hareket ederken, erkekler amaç odaklı hareket 
etmektedir. Feminen kadınlar maskulen kadınlardan 
daha çok insan odaklı iken, maskulen erkekler femi-
nen erkeklerden daha çok amaç odaklıdır.

Dalakas ve Shoham (2010) İsrail’deki tüketiciler üze-
rine yaptıkları araştırmada eşitlikçiliğin yalnızca ka-
dınların satın alma kararlarında ve yıldönümü hedi-
yelerinde etkili olduğunu göstermektedir.

Klein, Lowrey ve Otnes (2015) Nazi kamplarından 
Yahudi soykırımı sonrası kurtulanların hatıratların-
dan yola çıkarak hediye verme davranışının kimlik 
temelli motivasyonlarını incelemişlerdir. Araştırma 
bulguları toplama kamplarının cinsiyet kimliğini 
ortadan kaldıran katı kurallarıyla baş etmede hedi-
yeleşmenin bir yol olduğunu ortaya koymaktadır. 
Feminen yanları üniformalar, saç tıraşları ve kural-
larla törpülenen kadınlar feminen kimliklerini ifade 
etmek için hediye verme davranışını bir kurtarıcı ola-
rak görmektedirler.

Tasarım ve Yöntem
Uygulamalı bir çalışma olarak tasarlanan bu araştır-
mada; tüketicilerin cinsiyet, cinsiyet kimliği rolleri ve 
hediye satın alma davranışı açısından profillerini ve 
genel olarak hediye satın alma davranışlarını ortaya 
çıkarmak için betimsel araştırma modelinden fayda-
lanılmıştır. 

Araştırmanın genel amacı doğrultusunda şu sorulara 
cevap aranmıştır:

1. Tüketicilerin hediye satın alma davranışları cin-
siyet ve cinsiyet kimliği rolleri açısından farklı-
laşmakta mıdır?

2. Tüketiciler hafızalarındaki hediye alma ve ver-
me hatıraları açısından nasıl bir görünüm ser-
giliyorlar?

Araştırmanın anakütlesi bir devlet üniversitesinin 
merkez kampüsünde çalışan 1547 personelden oluş-
maktadır. Zaman ve ulaşılabilirlik kısıtları göz önün-
de bulundurularak kolayda örnekleme yöntemiyle 
örneklem seçme yoluna gidilmiştir. Saha çalışması 
sonucunda toplam 324 kişiye ulaşılmıştır. Analizler 
değerlendirilebilir 320 adet form üzerinden gerçek-
leştirilmiştir. 

Verilerin toplanmasında yüzyüze anket tekniğinden 
faydalanılmıştır. Veriler  Şubat 2015’de yürütülen yedi 
günlük saha çalışmasıyla ardından toplanmıştır. Veri 
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toplama aracının ilk bölümünde hediye satın alma 
davranışı ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuştur. He-
diye satın alma davranışını ölçmek için Beatty, Kahle 
ve Homer’in (1991) geliştirdiği ölçek, cinsiyet kimliği 
rolünü ölçmek için ise Schertzer vd.’nin (2008) uyar-
ladığı ölçek kullanılmıştır. 

Veri toplama aracına son şekli verilmeden önce kap-
sam ve görünüş geçerliğinin sağlanması için uzman 
paneli yapılmıştır. Veri toplama aracının yapı geçer-
liği ise faktör analizi yoluyla test edilmiştir. Analiz 
sonucunda cinsiyet kimliği rolü envanterinden dört 
ifade çıkarılmıştır. 

Tablo 1. Cinsiyet Kimliğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler 

Maddeler 1 2 3 4 

1. Faktör: Sevecenlik     

Sevimli 0,805    

Sempatik 0,799    

Sıcak 0,771    

Sıcakkanlı 0,759    

2. Faktör: Nezaket     

Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı  0,797   

Şefkatli  0,689   

Nazik  0,672   

İradeli  0,658   

Sadık  0,625   

3. Faktör: Güçlülük     

Lider ruhlu    0,781  

Liderlik yeteneğine sahip    0,780  

Güçlü kişiliğe sahip    0,625  

Depresif duyguların üstünden gelmede başarılı    0,587  

Fikrini rahatlıkla açıklayabilen   0,580  

4. Faktör: Rekabet     

Hırslı    0,882 

Rekabetçi    0,857 

Özdeğer 6,24 1,93 1,26 1,83 

Açıklanan Varyans (%) 39,00 12,06 7,91 7,39 

Cronbach α 0,862 0,819 0,795 0,778 

KMO Testi: 0,865    Bartlett küresellik testi          χ2: 2302,369    df: 120    p: 0,00 

 

Faktör analizi sonucunda dört faktör belirlenmiştir. 
İlk iki faktör genel olarak feminen kimlik özellikle-
rini, 3 ve 4. faktör ise genel olarak maskulen kimlik 
özelliklerini ifade etmektedir. Yalnızca ikinci fak-
tördeki iradeli ifadesi ile üçüncü faktördeki depresif 
duyguların üstesinden gelmede başarılı ifadeleri ori-
jinal ölçekteki yapıdan farklı faktörlerde yer almakta-
dır. Faktör yapıları incelenerek 1. faktör sevecenlik, 
2. faktör nezaket, 3. faktör güçlülük, 4. faktör rekabet 
olarak adlandırılmıştır.

Veri toplama aracının güvenirliğini belirlemek için 
Cronbach’ın α korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. 
Cinsiyet kimliğiyle ilişkili faktörler (Tablo 1) ile he-
diye satın alma davranışına (α= 0,782) ilişkin katsa-
yıların Malhotra’nın (2007) önerdiği 0,60 sınırının 
üstünde yer aldığı görülmüştür. 

Araştırmada betimsel verilerin analizinde aritmetik 
ortalama, standart sapma ve yüzde hesaplamaların-
dan faydalanılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, cinsiyet 



608

Kadın, Erkek, Ya Da?  Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi

kimliği rolleri ve hediye satın alma davranışları açı-
sından profilleri kümeleme analizi ve tek yönlü var-
yans analizi kullanılarak belirlenmiştir. Hediye satın 
alma davranışının cinsiyet açısından farklılaşıp fark-
lılaşmadığı t testi kullanılarak test edilmiştir. 

Bulgular ve Tartışma
Cevaplayıcıların demografik özellikleri aşağıdaki 
tabloda sunulmaktadır.

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde 
cinsiyet açısından erkeklerin, yaş açısından 26-35 yaş 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri
Faktörler 

Maddeler 1 2 3 4 

1. Faktör: Sevecenlik     

Sevimli 0,805    

Sempatik 0,799    

Sıcak 0,771    

Sıcakkanlı 0,759    

2. Faktör: Nezaket     

Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı  0,797   

Şefkatli  0,689   

Nazik  0,672   

İradeli  0,658   

Sadık  0,625   

3. Faktör: Güçlülük     

Lider ruhlu    0,781  

Liderlik yeteneğine sahip    0,780  

Güçlü kişiliğe sahip    0,625  

Depresif duyguların üstünden gelmede başarılı    0,587  

Fikrini rahatlıkla açıklayabilen   0,580  

4. Faktör: Rekabet     

Hırslı    0,882 

Rekabetçi    0,857 

Özdeğer 6,24 1,93 1,26 1,83 

Açıklanan Varyans (%) 39,00 12,06 7,91 7,39 

Cronbach α 0,862 0,819 0,795 0,778 

KMO Testi: 0,865    Bartlett küresellik testi          χ2: 2302,369    df: 120    p: 0,00 

 

grubunun, medeni durum açısından evlilerin, eği-
tim açısından doktora mezunlarının, gelir açısından 
3001-4000 TL gelir grubunun, kadro açısından aka-
demik personelin ağırlıkta olduğu görülmektedir.

Katılımcıların Hediye Satın Alma Davranışlarına 
İlişkin Değerlendirmeler
Anketin açık uçlu sorulardan oluşan kısmında katı-
lımcılardan hafızalarında yer eden bir hediye verme 
ya da alma hatıralarını anlatmaları istenmiştir. Bu 
açık uçlu soruya verilen cevaplar araştırmacılar tara-

fından ayrı ayrı incelenmiş, uyuşmazlıkların çözümü 
için sonradan birlikte değerlendirilmiştir. Değerlen-
dirme sonuçları aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Tabloda sunulan bulgulara göre cevaplayıcılar hedi-
ye alma anılarından çok hediye verme anılarını ha-
tırlamaktadır. Hatırlanan anıda hediye veren kişinin 
seçtiği hediye, sunum şekli, sunum zamanlaması vb. 
dikkate alınarak bireye odaklı mı yoksa amaca odaklı 
(özel gün kutlaması, ihtiyacı giderme çabası vb.) mı 
olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Cevaplayıcıların 
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hikaye ettikleri hatıralarında hediye veren taraf ağır-
lıklı olarak amaç odaklı hareket etmektedir. Literatür-
deki çalışmalar hediyeleşmede odağın hediye verenin 
cinsiyetine göre farklılaştığını ortaya koymakta ve 
kadınların daha çok birey odaklı hediye seçtiklerini 
vurgulamaktadır. Ancak araştırma bulguları cevap-
layıcıların hatıralarındaki hediye verme anılarının 
cinsiyete bağlı olmaksızın ağırlıklı olarak amaç odak-
lı olduğunu göstermektedir. Bu farklılığın kültürel 
kabullerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Toplu-
mumuzda hediyenin aynı zamanda bir yardımlaşma 
aracı olarak görülmesi ve bu sebeple ihtiyaç giderme-
si gerektiği düşüncesi bu dağılımın en önemli sebebi 
olarak görülmektedir. 

Katılımcılara hediyenin ve hediyeleşmenin anlam ve 
önemine ilişkin önermeler sunulmuş ve ne ölçüde 
katıldıklarını belirtmeleri istenmiştir. Tablo 4.’de bu 
ifadelere ilişkin tanımlayıcı istatistiklere yer veril-
mektedir.

Tablo incelendiğinde, katılımcıların hediyeleşmeyi 
dostluğu ve sevgiyi ifade etmenin bir yolu olarak gör-
dükleri, hediye aldıkları kişinin kendisini özel hisset-
mesini sağlayacak hediyeleri tercih etmeye çalıştıkları 
ve hediyeleşmek için özel bir gün ya da gerekçeye ih-
tiyaç duymadıkları görülmektedir. Buna karşın katı-
lımcılar kendilerini başkaları için çok hediye alan biri 
olarak da tanımlamamaktadır.

Tablo 3. Katılımcıların Hediye Alma/Verme Hatıralarına İlişkin Değerlendirmeler
  n % 

Hatıranın 

Türü 

Hediye Alma 

Hediye Verme 

Cevapsız 

Toplam 

70 

147 

103 

320 

21,9 

45,9 

32,2 

100 

Hediye 

Verenin 

Odağı 

Birey Odaklı Kadın 

Birey Odaklı Erkek 

Amaç Odaklı Kadın 

Amaç Odaklı Erkek 

Birey Odaklı Cinsiyet Belirsiz 

Amaç Odaklı Cinsiyet Belirsiz 

Odağı Belirsiz Kadın 

Odağı Belirsiz Erkek 

Cevapsız 

Toplam 

17 

42 

37 

79 

13 

20 

1 

7 

104 

320 

5,3 

13,1 

11,6 

24,7 

4,1 

6,3 

0,3 

2,2 

32,5 

100 

 

Tablo 4. Hediye Satın Alma Tutum ve Davranışına İlişkin Önermeler
İfadeler 𝑿𝑿. S 

1. Bana göre hediye vermek insanlara sevgini ve dostluğunu göstermenin 
önemli bir yoludur. 

3,87 1,2 

2. Kendimi başkaları için çok hediye alan biri olarak görüyorum. 2,76 1,10 

3. Dostluğumu göstermek için insanlara zaman zaman özel hediyeler alırım.  3,22 1,16 

4. Özel bir gün ya da gerekçe olmadıkça başkalarına hemen hemen hiç hediye 
almam. 

2,78 1,29 

5. Genellikle çok yakın aile üyelerine satın alacağım ya da kendim yapacağım 
hediyeler için çok çaba sarf ederim. 

3,52 1,09 

6. Genellikle hediye vereceğim kişinin benim için önemli olduğu mesajını 
verecek hediyeler seçmeye gayret ederim.  

3,69 1,13 

7. Özenle hediye seçmek ve vermek benim için önemli bir ritüeldir. 3,44 1,20 
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Araştırma amacı doğrultusunda öncelikle yukarıdaki 
ifadelere verilen cevapların cinsiyete göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiş ve bağımsız iki örnek-
lem için t-testi kullanılmıştır. Test sonuçları ifade 
ortalamalarının (p=0,000; t=4,916) yanı sıra üçüncü 
(p=0,027; t=2,221), dördüncü (p=0,000; t=-4,714), 
beşinci (p=0,000; t=3,676), altıncı (p=0,000; t=3,883) 
ve yedinci (p=0,000; t=5,485) ifadeler açısından da 
kadınlarla erkeklerin farklılaştıklarını göstermekte-
dir. Bu sonuçlara göre kadınlar erkeklerden daha çok 
dostluğu göstermek amacıyla özel hediyeler almakta, 
çok yakın aile üyelerine satın alacakları hediyelerde 
erkeklerden daha özenli davranmakta, kişilere özel 
olduğu mesajını vermeye daha çok odaklanmakta ve 
hediye seçme ve sunmaya erkeklerden daha çok an-
lam yüklemektedir. Buna karşılık yalnızca özel gün ve 
gerekçelerle hediye alma eğilimi erkeklerde kadınlar-
dan daha fazladır.

Katılımcıların Cinsiyet Kimliği Rolü, Cinsiyet ve 
Hediye Satın Alma Davranışı Açısından Profilleri
Katılımcılar cinsiyet kimliği açısından hiyerarşik kü-
meleme yöntemlerinden Ward tekniğine göre grup-
landırılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen üç kü-
menin her birinde yer alan katılımcı sayısı ve küme 
ortalamaları Tablo 5’te görülmektedir.

Tablo 5.’te faktörler itibariyle küme ortalamaları in-
celendiğinde hem feminen hem de maskulen kimlik 
özelliklerini yüksek düzeyde taşıyan 1. kümenin and-
rojenler, dört faktör açısından ortalamanın altında 
değerlere sahip 2. kümenin belirsizler, feminen kim-
lik özelliklerinin baskın olduğu 3. kümenin feminen-
ler olarak adlandırılması uygun görülmüştür.

Her üç kümenin hediye satın alma davranışı açısın-
dan farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek 

Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyet Kimliği Rolleri Açısından Profilleri

Cinsiyet kimliği rolleri 

1. küme 

(n=199) 

2. küme 

(n=54) 

3. küme 

(n=64) 

𝑿𝑿 S 𝑿𝑿 S 𝑿𝑿 S 

Sevecenlik 4,07 0,55 2,84 0,57 4,25 0,45 

Nezaket 4,19 0,50 3,52 0,89 4,24 0,47 

Güçlülük 3,90 0,54 3,03 0,78 3,63 0,67 

Rekabet 3,78 0,65 2,62 0,76       1,95 0,53 

 

yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonucun-
da cinsiyet kimliği rolleri bakımından farklı özellik-
lere sahip üç kümenin hediye satın alma davranışları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulun-
duğu görülmüştür.  Küme ortalamaları incelendi-
ğinde androjenler ve feminenlerin hediye satın alma 
davranışı bakımından ortalamanın üzerinde yüksek 
düzeyde bir performans gösterdikleri söylenebilir 

(Tablo 6). Belirsizler kümesinde yer alan katılımcıla-
rın hediye satın alma davranışı ise diğer iki kümenin 
gerisindedir. Feminen ve/veya maskulen kimlik özel-
liklerini belirgin biçimde taşıyan katılımcılar hediye 
satın almaya daha fazla önem verirken, cinsiyet kim-
lik özellikleri açısından belirsiz bir profile sahip katı-
lımcıların hediye satın almaya verdikleri önem daha 
düşük düzeydedir.

Tablo 6. Kümelerin Hediye Satın Alma Davranışı Ortalamaları

Kümeler 𝑿𝑿 S 

Androjenler 3,47 0,75 

Belirsizler 3,05 0,80 

Feminenler 3,44 0,74 
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Farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirle-
mek için yapılan Tukey karşılaştırma testi sonucunda 
androjenler ve belirsizler ile belirsizler ve feminenler 
arasında hediye satın alma davranışı açısından ista-

tistiksel olarak anlamlı fark bulunmaktadır. Andro-
jenler ve feminenlerin hediye satın alma davranışı 
açısından aralarında anlamlı bir farkın bulunmadığı 
tespit edilmiştir.

Tablo 7. Kümelerin Hediye Satın Alma Davranışlarına İlişkin Varyans Analizi Sonuçları

Varyansın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p Anlamlı Fark 

Gruplararası 7,677 2 3,838 6,569 .002 Androjenler-Belirsizler 

Gruplariçi 183,476 314 0,584   Belirsizler-Feminenler 

Toplam 191,153 316     

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bireyin biyolojik değil psikolojik cinsiyetini ifade 
eden cinsiyet kimliği rolü 1960’lardan itibaren tüke-
tim araştırmalarında bir bölümlendirme kriteri ola-
rak kullanılmaktadır. Cinsiyet kimlikleri temelinde 
bireyler maskulen ve feminen bireyler olarak grup-
landırılmaktadır. Feminen kimlik kadına has özel-
liklerle, maskulen kimlik ise erkeğe has özelliklerle 
ilişkilendirilse de bireyin psikolojik cinsiyeti olarak 
ifade edilen cinsiyet kimliği, biyolojik cinsiyetinden 
farklı olabilir. Bu durum “Pazar bölümlendirmede 
kadın ve erkek ayrımından mı, feminen ve maskulen 
ayrımından mı bahsetmek daha uygundur?” sorusu-
nu akla getirmektedir. Bu bağlamda bu araştırmada 
bireylerin hediye satın alma davranışlarında cinsiyet-
lerinin ve cinsiyet kimliklerinin rolü ortaya konmaya 
çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında katılımcıların hediye satın 
alma ve vermeye ilişkin tutum ve davranışları ince-
lenmiştir. Araştırmanın en önemli bulgularından biri 
toplumda hediyeleşmeye ilişkin fiillerin kullanımın-
da yabancı yazınla bir uyuşmazlığın var olduğudur. 
Yabancı yazında hediye satın alma eyleminden ziya-
de hediyeyi sunma üzerinde durulmuş ve satın alma 
davranışı da “verme” fiili ile (gift giving) işlenmiştir. 
Hediye alma ise karşı taraftan hediye sunulmasını 
ifade etmektedir. Araştırma bulguları “hediye alma” 
fiilinin çoğunlukla satın alma eylemini ifade etmek 
için nadiren de başkasının kişiye hediye alması duru-
munda kullanıldığını göstermektedir. Benzer şekilde 
katılımcılar hediyeyi sunma eylemi üzerine çok fazla 
düşünmemekte, bunu bir ritüel olarak görmemekte, 

daha çok satın alma eylemi üzerine odaklanmakta-
dır. Bu sonuçla da bağlantılı olarak katılımcılar baş-
kalarından hediye alma hatıralarından ziyade hediye 
satın alma ve verme anılarını hafızalarında tutmakta-
dırlar ve bu eğilim cinsiyetten de bağımsızdır.

Yabancı yazında hediye satın alma davranışının cin-
siyete göre farklılaşmasını konu edinen çalışmalar 
(Fischer ve Arnold, 1990; Minami, 1994; Otnes, Ruth 
ve Milbourne, 1994; McGrath, 1995; Wolfinbarger 
ve Gilly, 1996; Areni, Kiecker ve Palan, 1997; Are-
ni, Kiecker ve Palan, 1998; Huang ve Yu 2000; Ward 
ve Tran, 2007; Schiffman ve Kohn, 2009; Minowa, 
Khomenko ve Belk, 2011; Shanka ve Handley, 2011; 
Pollmann ve Beest, 2013) literatür incelemesinde de 
belirtildiği gibi kadınların hediye satın almaya daha 
meyilli olduklarını ve daha çok birey odaklı satın 
almalar gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Araş-
tırma bulguları ise katılımcıların hediye satın alma 
davranışlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılığın 
olduğunu göstermekle birlikte, hem kadınların hem 
de erkeklerin amaç odaklı satın almalar yaptıklarına 
işaret etmektedir. Bu farklılığın sebebinin de kültürel 
olduğu düşünülmektedir. Toplumumuzda hediyeleş-
me aynı zamanda bir yardımlaşma aracı olarak da gö-
rüldüğü için “alınan hediye işe yarasın” düşüncesiyle 
amaç odaklı satın almaların yapıldığı söylenebilir. Bir 
başka sebep de hediyeleşmenin daha çok özel günler 
münasebetiyle yapılıyor olmasıdır. 

Araştırma kapsamında katılımcıların hediye satın 
alma davranışlarının cinsiyetlerinin yanı sıra cinsiyet 
kimliği rollerine göre de nasıl farklılaştığı incelen-



612

Kadın, Erkek, Ya Da?  Hediye Satın Alma Davranışında Cinsiyet Kimliği Rolünün Etkisi

miştir. Araştırma bulguları katılımcıların androjen, 
feminen ve belirsiz olmak üzere üç kümede toplan-
dıklarını göstermektedir. Maskulen özellikleri baskın 
ya da feminen özellikleri zayıf bir kümeye ise rast-
lanmamıştır. Literatürde en çok hediye alma eğilimi 
taşıyan grup feminenler olarak tanımlanırken, araş-
tırma bulguları androjenlerin en çok hediye almaya 
meyilli grup olduğunu, onları feminenlerin takip 
ettiğini göstermektedir. Belirsizlerin hediye alma 
eğilimleri ise her iki kümeden anlamlı ölçüde daha 
düşüktür. Elde edilen kümelerin cinsiyet dağılımları 
incelendiğinde erkek katılımcıların ağırlıklı olarak 
androjenler kümesinde toplandıkları görülmektedir. 
Erkek katılımcıların ağırlıkta olduğu ikinci küme ise 
feminenler kümesidir. Bu sonuç özelde hediye satın 
alma davranışında genelde ise tüketim araştırma-
larında cinsiyetin yanı sıra cinsiyet kimliği rolünün 
de dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 
Satın alma davranışında yalnızca cinsiyeti bir pazar 
bölümlendirme değişkeni olarak dikkate aldığımız-
da androjenler kümesinde yer alan ve hediye satın 
almaya meyilli olan erkek katılımcıları gözden kaçır-
mamız muhtemeldir. Bu durum pazardaki potansi-
yelin değerlendirilememesi sonucunu doğuracaktır. 
Araştırma bulguları ışığında “Erkeklere ve kadınlara 
pazarlama stratejileri mi yoksa maskulenlere, femi-
nenlere ve androjenlere pazarlama stratejileri mi?” 
sorusu tartışmaya açılmalıdır.

Tartışmaya açılması gereken bir başka nokta ise yerli 
literatürde cinsiyet kimliği rollerini ifade etmek için 
kullanılan kelimelerin nasıl Türkçeleştirileceği ko-
nusudur. Yabancı literatürde kullanılan maskulen, 
feminen ve androjen kelimeleri kelime anlamlarıyla 
Türkçeleştirildiğinde kavramları tam olarak karşıla-
mamakta ve cevaplayıcıların beyanlarını etkileyecek 
olumsuz algılara sebep olmaktadır. TDK’nın sözlüğü-
ne göre feminen “kadınsı”, maskulen “erkeksi” anla-
mına gelmekte iken “androjen” kelimesi ise sözlükte 
hiç yer almamaktadır. Kelimenin İngilizce’den çevi-
risi ise “çift cinsiyetli” olarak yapılmakta ve psikolo-
jik değil, biyolojik cinsiyeti ifade ettiğini düşündür-
mektedir. Tüketim araştırmalarında cinsiyet kimliği 
rolünün önemli etkisini ortaya koyabilmek ancak bu 
kavramların psikolojik cinsiyeti ifade edecek şekilde 
tercüme edilmesiyle mümkün olacaktır.

Araştırma zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle üniver-
site personeli üzerinde kolayda örnekleme ile gerçek-
leştirilmiştir. Eğitim düzeyi yüksek ve tamamı çalışan 
bir kitle üzerinde yapılmış bir çalışma olmasının and-
rojenler kümesindeki yoğunluğun en önemli sebebi 
olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle feminen ve 
maskulen bireylerin de rahatlıkla gözlemlenebileceği 
örneklemlerde ve farklı satın alma kararları üzerine 
yapılan çalışmalarda araştırma sonuçlarını zenginleş-
tirecek bulgulara ulaşılabileceği umulmaktadır.
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Özet
Bu çalışmada öncelikle tüketicilerin küreselleşme ve 
küresel markalara karşı tutumları ve markaları küresel 
olarak nasıl algıladıkları ortaya konulmuştur. Ayrıca 
bunların küresel marka satın alma niyeti üzerindeki 
etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla kolayda ve kasti ör-
nekleme yaklaşımı ile Dumlupınar Üniversitesi akade-
mik personelinden seçilen 344 kişi üzerinde bir anket 
çalışması uygulanmıştır. Araştırma sonucu elde edilen 
bulgular tüketicilerin küresel marka satın alma niyeti 
üzerinde küreselleşmenin etkisinin olmadığı, küresel 
marka tutumu ve markanın küresellik algısının etkili 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Küresel Marka 
Tutumu, Markanın Küresellik Algısı, Satın Alma Niyeti

Abstract
In this study, firstly we have proved attitudes of con-
sumers on globalization and global brands and how 
they perceive global brands. Also,  we investigated the 
impact of these on global brand purchase intentions. 
To this end, a survey on 344 respondents selected via 
convenince and intentional sampling methods from 
Dumlupinar University was carried out. The findings 
of the research proved that there is no direct impact of 
globalization on global brand purchase intentions, but 
it is affected by global brand attitude and globalization 
perception of the brand.

Keywords: Globalization, Global Brand Attitude, 
Globalization Perception of the Brand, Purchase Intention

Giriş 
Dünyanın hemen her yerinde tüketicilerin farklı tü-
ketim özellikleri ve satın alma davranışı göstermesi, 
aynı markalara karşı olan tutum ve algılarının ben-
zerlik göstermesi küreselleşmenin ve küresel pazar-
lamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
nedenle, özellikle küresel pazarlarda faaliyet gösteren 
işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının neler 
olduğunu, bu istek ve ihtiyaçların satın alınmasını 
nelerin etkilediğini doğru tespit etmelidir. Çünkü pa-
zarlamanın amacı, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılamaktır. Bunun yerine getirilebilmesi için tüke-
ticilerin tüketim alışkanlıklarının analiz edilmesi ge-
rekir. Dolayısıyla, bu davranışlar üzerinde etkili olan 
unsurların tespiti doğru yapılmalı, tüketicilerin satın 
alma davranışları ve niyetleri analiz edilmeli ve kü-
resel marka uygulama stratejileri bu bilgiler doğrul-
tusunda belirlenmelidir. Bu amaçla gerçekleştirilen 
bu çalışmada, tüketicilerin küreselleşme tutumları, 
küresel marka tutum ve markaların küresellik algıları 
ortaya konulmaya çalışılmış ve bunun sonucunda bu 
tutum ve algıların tüketicilerin satın alma niyetine et-
kisinin olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Küreselleşme Tutumu
Küreselleşme temelde ülkeler arasındaki engellerin 
azaltılmasını ve daha yakın ekonomik, siyasi ve kişi-
sel ilişkilerin kurulmasını ifade etmektedir. Ekono-
mik küreselleşme sermaye, ürün ve emeğin serbest 
dolaşımını kapsamaktadır. Tüketiciler açısından kü-
reselleşme, zihinlerde bir ifade olmasından dolayı 
tüketiciler, ekonominin küreselleşmesine karşı bir 

Küreselleşme ve Küresel Marka Algısının Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi1

Effects of Globalozation and Global Brand Perception to Purchase Intention

Ercan Taşkın2 - Cevat Söylemez3

1 Bu çalışma “Tüketicilerin Küresel Marka Algısı ve Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi” isimli yüksek lisans tezinden derlenmiştir.
2 Dumlupınar Üniversitesi,  ercan.taskin@dpu.edu.tr
3 Dumlupınar Üniversitesi,  cevat.soylemez@dpu.edu.tr
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takım tutumlar geliştirirler (Riefler, 2012). Bu tutum-
lar küreselleşme yanlıları ve karşıtları olmak üzere iki 
şekilde kendini göstermektedir (Dimofte vd., 2008). 

Küreselleşme tutumuyla emek, sermaye ve ürünle-
rin serbest dolaşımı ve ekonomik entegrasyon süre-
cine karşı tüketicilerin genel duruşu anlaşılabilir ve 
böylece tüketicilerin ekonomik-siyasi anlayışı değer-
lendirilebilir (Riefler, 2012). Bu tutumların nedeni, 
küreselleşme sürecinde küresel şirketlerin rol alması 
ve bireylerin çoğunlukla bu firmaların ürünlerine ve 
markalarına karşı olan tepkilerinden kaynaklanmak-
tadır (Das, 2007). Bu nedenle küreselleşme tutumuy-
la küresel marka tutumu ve markaların küresellik al-
gıları arasında bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. 

Küresel Marka Tutumu
Küresel markalar, yerel markalara göre daha fazla bi-
lindikleri, daha kaliteli ve saygın olarak algılandıkları 
ve küresel mit olma özelliklerinden dolayı avantajlı 
konumdadır (Dimofte vd., 2010). Küresel markaların 
yerel markalar üzerindeki bu tür avantajları özellik-
le gelişmekte olan ülke pazarlarında kendini göster-
mektedir (Batra vd., 2000). 

Riefler (2012), Coca Cola üzerine yaptığı bir çalışma-
da, ekonominin küreselleşmesinin tüketicilerin ürün 
kalitesini algılamaya yönelik tutumlarında etkisi ol-
duğu sonucuna ulaşmıştır. Ekonominin küreselleş-
mesine karşı olumsuz tutum sergileyen tüketiciler, 
markalarına karşı ortaya koydukları kalite algılarını 
daha alt düzeylere çekmektedirler (Alden vd., 2013). 
Tüketicilerin küresel ürünlere ve markalara karşı sa-
hip oldukları olumlu veya olumsuz bu tutumlar, küre-
sel marka tutumu olarak ifade edilebilir. Sahip olunan 
bu tutumlar tüketicilerin satın alma karar sürecinde 
satın alma niyetleriyle yakın ilişki içerisindedir. 

Markanın Küresellik Algısı
Markalar tüketicilerle iletişim kurmada ve onların 
kimliklerinin tanımlanmasında hayati bir öneme sa-
hiptir. Bunun yanı sıra küresel markalar, tüketicilere 
küresel tüketim kültürünü göstermek ve tüketicilerin 
bu kültüre katılmalarını sağlamak için fırsatlar sun-
makta ve onlar gibi düşünen insanlarla hayali küresel 
kimlik sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır (Alden 
vd., 1999).  

Gerçekleştirilen birçok çalışmada markanın küresel-
lik algısı, markanın kalitesi ve prestijiyle (Steenkamp 
vd., 2003), tüketiciye kazandırmış olduğu saygınlık-

la (Johansson ve Ronkainen, 2005), kozmopolitlik, 
gelişmişlik ve modernlikle tüketicinin kendi imajını 
güçlendirecek niteliklerde ortaya konulmuştur (Fri-
edman, 1990). Bu nedenle, küreselleşmeyle birlikte 
kendini gösteren küresel markaların tüketicilerin 
gözünde ne şekilde algılandığının bilinmesi gerek-
mektedir. Ayrıca bu algının tüketicilerin satın alma 
niyetleriyle bir ilişkisinin olup olmadığının incelen-
mesi, tüketicilerin satın alma davranışlarının ortaya 
çıkarılmasında önemlidir. 

Marka Satın Alma Niyeti
Tutum ve davranış arasındaki ilişkide önemli bir rol 
oynayan ve bir şeyi yapmayı önceden isteyerek ta-
sarlama anlamına gelen niyet, bir tutum ve davranışı 
gerçekleştirmeye yönelik fiili iradeyi oluşturmakta-
dır (Mutlu vd., 2011). Bunun için Fishbein ve Ajzen 
(1975) tarafından geliştirilmiş davranışsal niyet mo-
deli ‘’Mantıklı Eylem Modeli (The Theory of Reaso-
ned Action)’’, tüketicilerin satın alma davranışlarını 
tahmin etmede oldukça faydalı sonuçlar ortaya koy-
maktadır. Modelde bir markanın satın alınması so-
nucunda ortaya çıkan algıların, o markaya karşı ser-
gilenen tutumdan kaynaklandığı ifade edilmektedir 
(Alden vd., 2013). 

Metodoloji
Araştırmanın Yöntemi, Örneklem Çerçevesi ve 
Hipotezler
Araştırmanın ana kütlesini Dumlupınar Üniversite-
sinde görev yapmakta olan öğretim üyesi ve öğretim 
elemanları oluşturmaktadır. Anakütlede yer alan ki-
şilerin örnekleme süreci içerisine dahil edilmesinde 
hem kasti (kararsal) hem de kolayda örnekleme yön-
temlerinden faydalanılmıştır. 

Araştırma bağlamında, minimum örneklem bü-
yüklüğü göz önünde bulundurularak, gerekli ör-
neklem büyüklüğünün belirlenmesinde; Altunışık 
vd. (2005)’nin ifadeleri dikkate alınmıştır. Altunışık 
vd.’ne göre, 30’dan büyük, 500’den küçük örnek bü-
yüklükleri birçok araştırma için uygundur. Bu neden-
le, %5 örnekleme hatasına göre 1176 (DPÜ Personal 
Daire Başkanlığı, 2014) anakütle sayısı için minimum 
örnek büyüklüğü 290 olarak hesaplanmış ve örnek 
kütle büyüklüğü artırılarak çalışma 344 kişi üzerin-
de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırma bu örneklem 
kütlesi ile sınırlandırılmıştır.
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Araştırmada kullanılan anketin ilk bölümü demog-
rafik özelliklerden ve ikinci bölümü küreselleşme 
tutumu, küresel marka tutumu, markanın küresellik 
algısı ve marka satın alma niyeti ölçeklerine ait değiş-
kenlerden oluşmaktadır. Satın alma niyeti üzerinde et-
nosentrizm vb. gibi çok sayıda değişkenin etkisinden 
bahsetmek mümkündür. Ancak çalışmamız küresel-
leşme, küresel marka tutumu ve markanın küresellik 
algısı değişkenleriyle sınırlandırılmıştır. Küreselleşme 
tutumu Riefler’in (2012) Spears vd.’nin (2004) çalışma-
sından uyarladığı haliyle, küresel marka tutumu Alden 
vd.’nin (2006), markanın küresellik algısı değişkeni 
Batra vd.’nin  (2000), küresel marka satın alma niyeti 
değişkenleri ise Dodds vd.’nin (1991) yapmış oldukları 
çalışmalardan uyarlanarak oluşturulmuştur. Hazırla-
nan anket yüz yüze uygulanmış ve elde edilen veriler 
SPSS18.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Araştırmanın Hipotezleri;

H1: Küreselleşmenin küresel marka satın alma ni-
yeti üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır.

H2: Küresel marka tutumunun küresel marka satın 
alma niyeti üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır.

H3: Markanın küresellik algısının küresel marka 
satın alma niyeti üzerinde pozitif yönlü etkisi 
vardır.

Araştırma Bulgularının Analizi
Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Araştırmaya katılan kişilerin demografik özellikleri-
ne ilişkin bulgular Tablo 1’de detaylı bir şekilde ve-
rilmiştir. 

Tablo 1. Demografik Değişkenlere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımı
 Frekans %  Frekans % 

Cinsiyet Aile Gelir Düzeyi 

Kadın 115 33,4 2700 ve altı 115 33,4 

Erkek 229 66,6 2701-4000 92 26,7 

Toplam 344 100,0 4001-5300 64 18,6 

Medeni Durum 5301-6600 38 11,0 

Evli 209 60,8 6601 ve üzeri 35 10,2 

Bekar 135 39,2 Toplam 344 100,0 

Toplam 344 100,0 Sahip Olunan TV Markası 

Yaş LG 84 24,4 

25 ve altı 33 9,6 Philips 30 8,7 

26-35 166 48,3 Samsung 119 34,6 

36-45 109 31,7 Sony 34 9,9 

46-55 28 8,1 Vestel 37 10,8 

56 ve üstü 8 2,3 Diğer 40 11,6 

Toplam 344 100,0 Toplam 344 100 

 

Tablo 1’e göre, katılımcıların çoğunun erkek oldu-
ğu, medeni durum açısından katılımcıların yaklaşık 
%61’inin evli olduğu sonucu elde edilmiştir. Katılım-
cıların yaklaşık %48’i 26-35 yaş aralığında ve katılım-
cıların yarıdan fazlası 4001 TL’nin altında gelire sa-
hiptir. Katılımcıların sahip oldukları TV markalarına 
göre dağılımında yaklaşık %35’lik oranla Samsung 
markası ilk sırayı almaktadır.

Araştırmada Kullanılan Değişken Boyutlarının 
İncelenmesi 
Bu çalışmada kullanılan anket formunda yer alan de-
ğişkenlere ait faktör analizi ve güvenirlik analizi so-
nuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 2’ye göre küreselleşme tutumuna ait toplam 
açıklanan varyans 0,694 olarak bulunmuştur. Ölçe-
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ğin Cronbach alpha değeri (iç tutarlılık) 0,780 olarak 
bulunduğundan dolayı ölçek oldukça güvenilirdir. 
Küresel marka tutumu ölçeğine ait toplam açıklanan 
varyans 0,924; alpha değeri 0,919 oranla yüksek de-
recede güvenilirdir. Markanın küresellik algısı ölçe-
ğine ait toplam açıklanan varyans 0,813; alpha değeri 
0,899 oranla yüksek derecede güvenilirdir. Satın alma 
niyeti ölçeğine ait toplam açıklanan varyans ise 0,930; 
alpha değeri 0,963 oranla yüksek derecede güvenilir 
bulunmuştur.

Sahip Olunan TV Markasına Göre Grup
Farklılıklarının İncelenmesi
Araştırmaya katılanların sahip oldukları TV marka-
sına göre küreselleşme tutumları, küresel marka tu-
tumları, markanın küresellik algısı ve küresel marka 
satın alma niyetleri açısından farklılık gösterip gös-
termedikleri Anova testi ile analiz edilmiştir. 

Tablo 3’de yer alan grup farklılıklarına ilişkin anova 
testi sonuçlarına göre sahip olunan TV markasına 

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Faktör Yükleri ve Güvenirlik Değerleri

Küreselleşme Tutumu Faktör 

Yükler
i 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

α 

Ekonominin küreselleşmesi ile kişisel özgürlükler ve tercihler 
artmaktadır. 

0,834 

69,489 0,780 Ekonominin küreselleşmesi ile kalite iyileşmekte ve teknik ilerleme 

sağlanmaktadır. 
0,850 

Ekonominin küreselleşmesi ile tüketiciler istedikleri ürüne kolayca 
ulaşabilmektedirler. 

0,817 

Küresel Marka Tutumu 

Bana göre kullandığım televizyon markası iyidir. 0,962 

92,468 0,919 
Kullanmakta olduğum televizyon markası hakkındaki düşüncelerim 

olumludur. 
0,962 

Markanın Küresellik Algısı 

Kullanmakta olduğum televizyon markası küresel bir markadır. 0,916 

83,188 0,899 Yurt dışındaki tüketiciler de kullanmakta olduğum televizyon 
markasını satın almaktadır. 

0,894 

Kullanmakta olduğum televizyon markası tüm dünyada satılmaktadır. 0,926 

Marka Satın Alma Niyeti 

Kullanmakta olduğum televizyon markasını yeniden satın alma 
olasılığım yüksektir. 

0,965 

93,053 0,963 Kullanmakta olduğum televizyon markasını yeniden satın almak 

isterim. 
0,974 

Yeniden televizyon satın alacak olsam aynı markayı satın alırım. 0,955 

 

Tablo 3. Sahip Olunan TV Markasına Göre Grup Farklılıkları Anova Testi
 df F Sig. Sonuç 

Sahip olunan TV markasına göre küreselleşme tutumu düzeyleri 

farklıdır. 
336 0,810 0,543 RED 

Sahip olunan TV markasına göre küresel marka tutumu düzeyleri 

farklıdır. 
335 3,177 0,008 KABUL 

Sahip olunan TV markasına göre markanın küresellik algısı 

düzeyleri farklıdır. 
335 10,204 0,000 KABUL 

Sahip olunan TV markasına göre küresel marka satın alma niyeti 

tutumu düzeyleri farklıdır. 
335 6,272 0,000 KABUL 
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göre küresel marka tutumu, sahip olunan TV marka-
sına göre markanın küresellik algısı ve sahip olunan 
TV markasına göre küresel marka satın alma niyeti 
tutumu düzeylerinin p değerleri istatistiksel olarak 
0,05’ten küçük olduğu için anlamlı bulunmuştur. Di-
ğer bir ifadeyle bu ifadelere ait sahip olunan TV mar-
kasına göre grup ortalamaları arasında fark vardır. Bu 
nedenle bu ifadelere ait hipotezler kabul edilmiştir. 
Sahip olunan TV markasına göre grup ortalamaları 
ile küreselleşme tutumu arasında fark olmadığı sonu-
cuna ulaşılmıştır.

Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi
Korelasyon Analizine İlişkin Bulgular
Araştırmaya ilişkin kullanılan değişkenlere ait kore-
lasyon katsayıları Tablo 4’te gösterilmektedir.

Korelasyon tablosundan elde edilen verilere göre kü-
reselleşme tutumu ile küresel marka tutumu arasında 
pozitif ve 0,264 kuvvetinde anlamlı (p<0,01); marka-
nın küresellik algısı arasında pozitif ve 0,289 kuvve-
tinde anlamlı (p<0,01) ilişki bulunmuştur. Küresel 
marka tutumu ile satın alma niyeti arasında pozitif ve 

Tablo 4. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi

**p<0,01

 KT KMT MKA SN 

Küreselleşme (KT) r 1 ,264
**

 ,289
**

 ,288
**

 

p 

 

,000 ,000 ,000 

Küresel Marka Tutumu (KMT) r 1 ,577
**

 ,710
**

 

p 

 

,000 ,000 

Markanın Küresellik Algısı (MKA) 
r 1 ,665

**
 

p 
 

,000 

Satınalma Niyeti (SN) r 1 

p  

 

0,710 kuvvetinde anlamlı (p<0,01) ilişki vardır. Mar-
kanın küresellik algısı ile satın alma niyeti arasında 
pozitif ve 0,665 kuvvetinde anlamlı (p<0,01) bir ilişki 
vardır. 

Regresyon Analizine İlişkin Bulgular
Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkendeki etkisini 
ortaya çıkarmak için regresyon analizi uygulanmıştır. 
Çoklu regresyon analizine bağımsız değişkenlerden 
hangilerinin katılacağının tespitinde “Forward Selec-
tion” yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analize ilişkin 
bulgular Tablo 5’te yer almaktadır.

Bağımlı değişkenin küresel marka satın alma niye-
ti ve bağımsız değişkenlerin küreselleşme tutumu, 
küresel marka tutumu ve markanın küresellik algı-
sı olduğu çoklu doğrusal regresyon analizine ilişkin 
bulgular Tablo 5’te gösterilmektedir. Yapılan çoklu 
regresyon analizi sonucu iki model oluşturulmuştur. 
F istatistiği sonucu ortaya çıkan p (p<0,001) değer-
leri iki modelinde anlamlı çıktığını göstermektedir. 
Regresyon analizine ilişkin çoklu bağlantı problemi-
ne rastlanmamıştır. Yine Tablo 5’te araştırma da yer 
alan bağımsız değişkenlerdeki Beta katsayısı ile t ve p 
değerleri verilmiştir.

Yapılan analizde; küreselleşme tutumuna ait para-
metreler anlamsız (p>0,001) çıktığı için modelden çı-
karılmıştır. Bu değişkenin anlamsız çıkması sonucu; 
“Küreselleşme tutumunun küresel marka satın alma 
niyeti üzerinde pozitif yönlü etkisi vardır” hipotezi 
reddedilmiştir. 

Tablo 5’te görüldüğü gibi bağımlı değişkendeki değiş-
meyi açıklayan markanın küresellik algısı faktörünün 
0,580 ve küresel marka tutumu faktörünün 0,441 ve 
düzeyinde p değerlerine göre anlamlı (p<0,001) ol-
dukları görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre; 
“Küresel marka tutumunun satın alma niyeti üzerin-
de pozitif yönlü etkisi vardır” ve “Markanın küresellik 
algısının küresel marka satın alma niyeti üzerinde po-
zitif yönlü etkisi vardır” hipotezleri kabul edilmiştir. 

Ayrıca oluşturulan ikinci modelde yer alan küresel 
marka tutumu ve markanın küresellik algısı değiş-
kenleri ile küresel marka satın alma niyeti arasında 
pozitif yönlü ve r=0,775 kuvvetinde ilişki olduğu 
görülmektedir. Bu iki değişken küresel marka satın 
alma niyetinin  % 60,1’ini açıklamaktadır. Bu modele 
göre kurulacak regresyon denklemi şöyledir:

SN= -0,299 + (KMT x 0,580) + (MKA x 0,441) 
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Sonuç
Küreselleşme ülke sınırlarının fiziki olarak aşılması-
nın yanında tüketicilerin zihinlerinde oluşan bir un-
sur olarak da ortaya çıkmaktadır. Özellikle ürünlerin 
ve markaların küresel olup olmadığına bakılmaksızın 
bu değerlendirmeyi yapmak mümkündür. Çünkü 
tüketiciler küresel ürün ve markaları tam olarak bi-
lemiyor olabilir. Gerçekleştirilen bu çalışmanın bul-
gularında da bu sonucu görmek mümkündür. Ancak 
tüketicilerin küresel olarak algıladıkları markalara 
karşı sergiledikleri tutumlarının satın alma niyetleri 
üzerinde etkili olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Bunun yanı sıra zihinlerde yer alan ve daha çok eko-
nomik ve fiziki olarak değerlendirilen küreselleşme 
tutumunun tüketicilerin satın alma niyetleri ve dav-
ranışları üzerinde etkisinin olmadığı yapılan bu araş-
tırmanın bulgularından birisidir. 

Özetle, gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda 
küreselleşme tutumunun küresel marka satın alma 
niyeti üzerinde bir etkisinin olmadığı, küresel marka 
tutumu ve markanın küresellik algısının küresel mar-
ka satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu sonucu 
ortaya konulmuştur. 

Çalışma, pazarlama yöneticileri ve marka yönetici-
leri açısından tüketicilerin küresel marka satın alma 
niyetlerinin oluşmasında etkili olabilecek unsurların 
ortaya konulması açısından faydalı olacaktır. Tüketi-

cinin satın alma niyetini etkileyen temel unsurların 
tespiti doğru pazarlama stratejilerinin uygulanması 
açısından yarar sağlayacaktır. Bunun yanı sıra satın 
alma niyeti ile ilgili yapılacak sonraki çalışmalarda 
farklı gelir düzeylerinde, farklı çalışma ortamlarında 
ve farklı ürünler hakkında tüketicilere yönelik çalış-
malar yapılıp çıkan sonuçların birbiri ile karşılaştırıl-
ması araştırmacılar açısından yararlı olacaktır. 
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Model R R
2
 S.H. F p 

1 0,710 0,504 0,78954 343,806 0,000 

2 0,775 0,601 0,70861 254,840 0,000 

 

Model ß S.H. Beta t p Durbin 

Watson 

1 
Sabit Terim 0,353 0,186 

 

1,896 0,059 
 

Küresel Marka Tutumu 0,843 0,045 0,710 18,542 0,000 

 

2 

Sabit Terim -0,299 0,182 

 

-1,641 0,102 

1,754 Küresel Marka Tutumu  0,580 0,050 0,489 11,613 0,000 

Markanın Küresellik 

Algısı 
0,441 0,048 0,383 9,103 0,000 

 

Tablo 5. Çoklu Regresyon Analizi (Bağımlı: Satınalma Niyeti)
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Giriş ve Amaç
İlk olarak Zara ve H&M gibi hazır giyim peraken-
decileri tarafından ortaya atılan bir strateji olan hızlı 
moda kavramı, tüketicilerin beklenti ve tercihlerini 
hızlı bir şekilde tasarım sürecine dâhil ederek son 
moda ürünleri, makul fiyatlarla üretip tüketici ile 
buluşturmak olarak tanımlanmaktadır (Gabrielli ve 
ark, 2013). Hızlı moda kavramı, üreticiler açısından 
pazarda rekabet üstünlüğü sağlamak için kısa zaman-
da müşteriye cevap vererek alıcı-satıcı ilişkisini güç-
lendirmek anlamına gelirken, tüketiciler açısından 
doğru zamanda, doğru ürünün uygun fiyatla ken-
dilerine sunulması anlamına gelmektedir (Bhardwaj 
ve Fairhurst 2010).  Modada yenilikçi eğilimlerin ve 
trendlerin benimsenmesi, tüketicilerin içsel sebep-
lerine (korunma, uyumluluk) bağlı iken, sosyal ve 
psikolojik ihtiyaçlara ve kültürel sebeplere göre de 
kişiden kişiye değişiklik göstermektedir (Şahinoğlu, 
2009). Moda sektöründe faaliyet gösteren işletme-
ler, pazar konumlarını güçlendirmede ve rakipleri 

karşısında rekabet avantajı yaratarak tercih edilebilir 
olmada, modada yenilikçi eğilimlerin benimsenmiş 
olmasının ne denli etkili olduğunu fark etmişlerdir 
(Çivitçi, 2004). Ayrıca, moda ürünleri için benimse-
yen kategorilerinin oluşturulması, perakendecilerin 
yeni ürünler için uygulayacakları reklam temaları, 
promosyon faaliyetleri ve kullanacakları kitle ileti-
şim araçlarını belirleme bakımından kabul sürecini 
anlamalarına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda bu 
araştırmada, Türk hızlı moda tüketicilerinin hızlı 
modayı benimseme kategorilerine göre ayrıştırılması 
amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Rogers’ın moda 
yenilikçiğinin yayılımında etkili olan benimseyen ka-
tegorilerinin dağılımı ile karşılaştırılmıştır.      

Literatür Analizi
Moda yenilikçiliğinin benimsenmesi, yeni bir ürün 
veya eğilimi deneyip denememeye veya kabul edip 
etmemeye ilişkin kararları ile ilgilidir. Rogers (1983) 
tüketicileri benimseme kategorilerine göre “öncü-
ler”, “ilk uyum gösterenler”, “erken çoğunluk”, “geç 
çoğunluk” ve “ilgisizler” olarak beş kategoriye ayır-
mıştır. Genelde toplumda, az oranda “öncüler” ve “ilk 
uyum gösterenler” bulunmaktadır. Diğer bireyler ise, 

Modada Yenilikçiliğin Benimsenmesi: Türk Hızlı Moda 
Tüketicilerine Yönelik Bir Araştırma
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sosyalleşme ve kabul görme baskısı ile hareket eden 
“erken çoğunluk” ve “geç çoğunluk” ve sosyal ortama 
duyarsız olan “ilgisiz”lerden oluşmaktadır. Bazen bi-
reyler “yenilikçiler”, “erken çoğunluk” ve “takipçiler” 
olarak yalnızca üç kategoriye de ayrılabilmektedir 
(Swanson ve Everett, 2007). Moda ürünlerin tüke-
timinde yenilikçilik kavramı pek çok araştırmacı 
tarafından incelenmiştir (Goldsmith, d’Hauteville, 
Flynn, 1998; Natalie Muzinicha, Anthony Pecoticha, 
Sanjay Putrevub, 2003; Goldsmith ve Newell, 1997; 
Workman and Kidd, 2000). Ancak literatürde, moda 
yenilikçiğinin benimsenmesi temelinde Türk moda 
tüketicilerinin incelendiği sınırlı sayıda çalışmaya 
rastlanmaktadır. Şahinoğlu (2009), Rogers’ın mode-
lini baz alarak ayrıştırdığı Türk pazarındaki moda tü-
keticilerinin moda ilgilenimi, moda fikir lideri olma 
ve moda satın almadaki psikolojik güçler ile ilişkisini 
irdelemiştir. Güllülü ve ark. (2013) İran ve Türkiye’de 
üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir alan araştırma-
sında modaya bağlı ürünlerin erken veya geç benim-
senmesi veya benimsenmemesinde etnik özelliklerin 
etkisini değerlendirmişlerdir. 

Tasarım ve Yöntem
Araştırmada veri toplamak amacıyla anket uygula-
ması kullanılmıştır. Örneklem grubunu 18 ile 56 yaş 
grubu arasında bulunan 244 kişi oluşturmaktadır. Ya-
pılan çalışma çeşitli üniversitelerde, iş yerlerinde ve 
yakın çevrede gerçekleşmiştir. Hazırlanan anket iki 
kısımdan oluşturulmuştur. İlk kısımda, katılımcıların 
sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
sorulara yer verilmiştir. İkinci kısımda ise, katılım-
cıları hızlı modayı benimseme kategorilerine göre 
ayrıştırmak amacıyla Goldsmith ve Hofacker (1991) 
tarafından geliştirilmiş olan “belirgin etki alanı ye-
nilikçiliği” (Domain-Specific Innovativeness- DSI) 
ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere veri-
len cevaplar 5’li Likert ölçeğinde düzenlenmiştir. De-
ğerlendirmeler kesinlikle katılıyorum seçeneğine 5, 
kesinlikle katılmıyorum seçeneğine 1 puan verilerek 
gerçekleştirilmiştir. Ölçekten elde edilen puanlar top-
lanmıştır ve verilerin normal dağılıma uygunluğu göz 
önünde bulundurularak (28-22 “Öncüler”; 21-18 “İlk 
Uyum Gösterenler”; 17-14 “Erken Çoğunluk”; 13-10 
“Geç Çoğunluk”; 9-6 “İlgisizler”) benimseyen katego-
rileri belirlenmiştir. 

Bulgular ve Tartışma
Araştırmaya katılan 244 kişiden alınan cevaplar ana-
liz edilmiştir. Buna göre katılımcıların %55’inin ba-
yan, %45’inin ise erkek olduğu gözlenmiştir. Katılım-
cılarının yaşlarının ise 18-23 (%58) ve 24-29 (%32) 
aralıklarında yoğunlaştığı saptanmıştır. Katılımcıla-
rın %68’i öğrenci iken, %27’si çalışanlardan oluşmuş-
tur. Katılımların çoğunlukla öğrencilerden oluşması 
dolayısıyla, katılımcılarının %43’ünün 1000 TL ve altı 
gelir seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir. Katılım-
cıların sadece %11’inin yüksek gelir seviyesine sahip 
olduğu görülmüştür.

Katılımcıların dağılımları incelendiğinde, her bir 
benimseyen kategorisinde yer alan katılımcıların 
toplam katılımcı sayısına oranının Rogers’ın (1983) 
inovasyon/adaptasyon eğrisi ile uyumlu olduğu tespit 
edilmiştir. Rogers’ın inovasyon/adaptasyon eğrisinde 
moda, kabul edildikten sonra öncülerden ilk uyum 
gösterenlere doğru yayılmakta, sonrasında ise daha 
fazla sayıda tüketicinin modayı benimsemeye başla-
masıyla pik değerine ulaşmaktadır. Akabinde, mo-
danın yayılma hareketi düşüş aşamasına geçmekte ve 
modayı benimseyen kişi sayısı azalmaya başlamakta-
dır. Rogers’ın yayılma modelinde “öncüler” toplamın 
%2.5’ini oluştururken, “ilk uyum gösterenler”, “er-
ken çoğunluk” ve “geç çoğunluk” sırasıyla toplamın 
%13.5’ini, %34’ünü ve yine %34’ünü oluşturmaktadır. 
“İlgisizler” ise Rogers’ın yayılma modelinde toplamın 
%16’sı oranındadır. Yapılan çalışmada, “öncüler”, “ilk 
uyum gösterenler”, “erken çoğunluk”, geç çoğunluk” 
ve “ilgisizler” olarak belirlenen benimseyen kategori-
leri, katılımcıların sırasıyla %4.9, %25.4, %37.7, %25.0 
ve %7.0’sini oluşturmuştur. Klasik moda ile karşılaştı-
rıldığında hızlı moda ürünler, çok daha çabuk bir şe-
kilde popüler hale geldiğinden ve daha kısa süre için 
moda olarak kaldığından (Wang, 2010) bu beklenen 
bir sonuç olmuştur. Dolayısıyla, Rogers’ın modanın 
benimsenmesi bazında belirlediği kategorilerin her 
birinin toplamdaki oranı ile; mevcut çalışmada elde 
edilen her bir benimseyen kategorisinin toplamdaki 
oranı arasındaki fark, klasik moda ürünler ile hızlı 
moda ürünlerin benimsenme eğrileri arasındaki fark 
ile uyumluluk göstermektedir.
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Sonuç
Öneriler ve Kısıtlar: Mevcut çalışmada, hızlı moda 
tüketicileri ele alınmış; Türk pazarındaki hızlı moda 
tüketicileri hızlı modayı benimsemelerine göre kate-
gorize edilmiştir. Dolayısıyla bu çalışma, Türkiye için 
bu anlamda bir ilk olması sebebiyle bir rehber nite-
liği oluşturulmuştur. Hızlı moda tüketicilerini hızlı 
modayı benimseme kategorilerine göre tanımlamak, 
moda sektöründe yaratılan yenilikçi eğilimlere tüketi-
cilerin ne şekilde yaklaşacağını çözümleyebilmek adı-
na önem arz etmektedir. Araştırma, İstanbul ili sınır-
ları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsa-
mında hızlı moda ürünler dikkate alınarak tüketiciler 
kategorize edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen sonuçlar 
farklı bir ürün grubuna ilişkin tüketicilere veya farklı 

coğrafyalardaki hızlı moda tüketicilerine genellene-
mez.  Rogers tarafından önerilen modelde tüketiciler 
benimseme zamanına kategorize edilirken, yapılan 
çalışmada yenilikçilik tutum ölçeği ile ölçülmüştür. 
Çalışmada ayrıca, belirli bir marka dikkate alınma-
mıştır. Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda; tüketi-
cilerin hızlı moda ürünleri benimseme kategorileri, 
tüketicilerin ürünleri benimseme zamanı dikkate alı-
narak ayrıştırılabilir. Ayrıca, hızlı modayı benimseyen 
tüketici kategorilerinin marka bazında değişiklik gös-
terip göstermediği incelenebilir. Bununla beraber, tü-
keticilerin hızlı moda ürünleri satın alma davranışları 
ve bu davranışlara etki eden faktörlerin benimseyen 
kategorileri bazında araştırılabileceği önerilmektedir.
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Giriş ve Amaç
Ortak tüketim, ürünlerin kişisel mülkiyetten bağım-
sız olarak ortaklaşa kullanımını öneren alternatif bir 
ekonomik modeldir. Bu modelde tüketiciler, ihtiyaç 
duydukları pek çok ürün ve hizmeti satın almak ye-
rine diğer tüketicilerle “paylaşarak” ihtiyaçlarını kar-
şılamaktadırlar. İkinci el satış, kiralama, üyelik, ortak 
sahiplik, takas, ödünç alma/verme, bağış (Owyang, 
Tran ve Silva, 2013) gibi farklı türleri bulunan ortak 
tüketim ve paylaşım, “kişilerin sahip olduklarını baş-
kalarının kullanması için dağıtıma sokmaları ve/veya 
kullanmak için başkalarından bir şeylerin alınması 
süreci” olarak (Belk, 2013) tanımlamaktadır.  

Belk’e (2010) göre ideal paylaşım; karşılıklılık (non-
reciprocality) ve biçimsellik (formality) içermez, şah-
sidir ve her ne kadar başkalarının fiili olarak sahip-
liğine yol açsa da gerçek anlamda sahipliğin devrini 
içermez. Belk’in tanımı ortak tüketim türlerinden 
ödünç alma ve verme davranışına yakın bir kavram-
sallaştırmadır. Bu araştırmada Belk’in tanımından 
yola çıkılarak, ödünç alma ve verme davranışlarına 
odaklanılmıştır. 

Ortak tüketim ve temelinde paylaşım, dünyada yük-
selen yeni bir eğilim olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Paylaşım olgusu kültürel açıdan Türkiye’ye yabancı 
bir kavram değildir ve ortak tüketim girişimleri son 
yıllarda ülkemizde de görülmektedir. Türkiye’de her 

ne kadar “yardımlaşma” çok yaygın bir davranış olsa 
da ortak tüketimin gerektirdiği ölçüde bir “paylaşım” 
davranışına tüketicilerin nasıl bakacağı bilinmemek-
tedir. Türkiye’de “küçük olsun benim olsun” sloga-
nıyla ifade edilebilecek bir mülkiyet anlayışı oldukça 
yaygındır (Gökalp, 2003). Bu ve benzeri durumlar 
paylaşımın önünde önemli engeller oluşturabilir. 
Gelişmiş ülkelerde yakaladığı büyük başarıya karşın, 
ülkemizde paylaşım ekonomisinin ve ortak tüketim 
girişimlerinin ne denli başarılı olacağı halen bir soru 
işareti konumundadır (Özkan, 2012). 

Ortak tüketim literatürü ağırlıklı olarak ortak tüketi-
mi ya da paylaşımı arttıracak motivasyonlar üzerinde 
durmaktadır. Buna karşın, pek çok yeni fikrin yayıl-
masında olduğu gibi, paylaşım önündeki engelleyi-
ciler motivasyonların önüne geçebilecek ve bu yeni 
akımın benimsenme ve yayılma hızını yavaşlatabile-
cektir. Dolayısıyla paylaşım önündeki engellerin be-
lirlenmesi, ortak tüketimin yaygınlaştırılması çalış-
maları açısından büyük önem taşımaktadır. Buradan 
hareketle, bu araştırmada ödünç alma ve verme ni-
yetini engelleyen faktörler belirlenmeye çalışılacaktır.

Literatür Analizi
Literatürde, ortak tüketim ve paylaşım önündeki en-
geller ampirik çalışmalardan ziyade kavramsal çalış-
malarda dile getirilmiştir. Aşağıda bu çalışmalardan 
yola çıkılarak belirlenen olası engelleyici faktörler 
açıklanmaktadır: 

Ortak Tüketememek: Paylaşma Davranışını Engelleyen Faktörlerin 
Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
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Ortak tüketimin temel prensiplerinden biri, birbirini 
tanımayan insanların arasındaki güvendir (Keymo-
len, 2013). Güven sorunları potansiyel kullanıcıların 
ortak tüketime katılma kararını etkilemektedir (Bau-
wens vd., 2012; Keetels, 2012; Hammarberg ve Wong, 
2011). Ortak tüketimin tarafları arasındaki güven ek-
sikliği özellikle çevrimiçi ortamlarda sunulan ortak 
tüketim modellerinin önündeki önemli engellerden 
biridir (Owyang, Tran ve Silva, 2013). Dolayısıyla ki-
şilerarası güven eksikliğinin, ödünç alıp verme davra-
nışını engelleyeceği düşünülmektedir. 

Belk’e (2010) göre sahip olma isteği ya da sahip olu-
nanlara bağlılık (possesiveness), paylaşım önünde-
ki diğer önemli engellerden birini oluşturmaktadır. 
Ürüne göre bu bağlılık farklı düzeylerde olabilmek-
tedir (Kleine ve Baker, 2004). Örneğin, kişinin kim-
liğiyle doğrudan ilintili ürünlerde bu bağlılık daha 
güçlü hissedilmektedir. Dolayısıyla kişi sahip olduk-
ları için ne kadar fazla bu türden bir bağlılık hisse-
diyorsa, sahip olduğu o materyalleri paylaşmayı o 
kadar az isteyecektir. 

Materyalizm, bireyin sahip olduklarına bağlılığından 
farklı olarak sadece bağlılık duyulan ürünleri değil 
kişinin sahip olduğu hiçbir şeyi paylaşmama isteğini 
ifade eder (Richins ve Dawson, 1992). Materyalist ki-
şiler hayatta mutluluk ve mutsuzluğun kaynağının sa-
hip olunan varlıklar olduğuna inanırlar (Belk, 1985). 

Kişinin sahip olduğu varlıklarını diğerleriyle paylaş-
ması durumunda kişi kendini başkalarına bağımlı 
hissedebilir. Bu büyük oranda kişinin ihtiyaç anında, 
bu varlıklara kolayca erişememesi ya da ulaşamama-
sı korkusunu yaratabilir (Belk, 2007; Lamberton ve 
Rose, 2012). Bu korku da paylaşım davranışı önünde 
engel oluşturabilir 

Belk (2010), mahremiyet isteğinin ve paylaşılan 
ürünlerden kendisine bir şeylerin bulaşacağı korku-
sunun (kontaminasyon) da paylaşımı engelleyebile-
ceğini vurgulamaktadır. 

Tasarım ve Yöntem
Uygulamalı bir araştırmayı kapsayan bu çalışma be-
timsel bir tasarıma sahiptir. Bu araştırmada, ödünç 
alma ve verme davranışı çerçevesinde kişilerin pay-
laşıma karşı tutum ve niyetlerini hangi faktörlerin 
engellediği sorusuna cevap aranmaktadır. Literatür 
taramasından elde edilen yapılar çerçevesinde oluş-
turulan model ve hipotezler aşağıda yer almaktadır. 

H1: Kişinin diğer insanlara yönelik güvensizliği art-
tıkça, paylaşıma yönelik tutumu azalacaktır.

H2: Kişinin sahip olduğu ürünlere bağlılığı yüksel-
dikçe, paylaşıma yönelik tutumu azalacaktır.

H3: Kişinin materyalist eğilimi arttıkça, paylaşıma 
yönelik tutumu azalacaktır.

H4: Kişinin ürünlere erişememe endişesi arttıkça, 
paylaşıma yönelik tutum azalacaktır.

H5: Kişinin ürünlerden kendisine bir şeyler bula-
şacağı (kontaminasyon) korkusu arttıkça, pay-
laşıma yönelik tutum azalacaktır.

H6: Paylaşıma yönelik tutum paylaşma niyetini 
olumlu yönde etkiler.

Modelde yer alan ilişkilerin test edilmesi amacıyla, 
literatürde kullanılan (Belk, 1985; Hirschl vd., 2003; 
Keetels, 2012; Lamberton ve Rose, 2012; Richins, 
2004; Walker, 2013) ölçeklerden yararlanılarak veri 
toplanacaktır. Çalışmada veriler kolayda örnekleme 
tekniği kullanılarak Anadolu Üniversitesi öğrencile-
rinden anket aracılığı ile toplanacaktır. Veriler yapısal 
eşitlik modellemesi yardımıyla analiz edilecektir. 

Bulgular ve Tartışma
Soru formunun hazırlanması ve nihai şeklini alması 
henüz tamamlanmamıştır. Araştırmada verilerin elde 
edilmesi ve analizi sonucunda paylaşıma yönelik tu-
tum ve niyeti engelleyen faktörlerin ve etki güçlerinin 
belirlenmesi beklenmektedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Gelişmiş ülkelerde giderek yaygınlaşan ortak tüketim 
gelişmekte olan ülkelerde tüketicilerin istek ve ihti-
yaçlarının karşılanması açısından alternatif bir model 
olabilecektir. Oysa bu alandaki araştırmalar büyük 
ölçüde batı kültürlerini ve gelişmiş toplumları temsil 
etmektedir. Bu çalışma farklı bir kültürel çerçevede ol-
ması ve gelişmekte olan bir ülke kapsamında gerçek-
leştirilmesi nedeniyle de pazarlama literatürüne katkı 
sağlayabilecektir. Diğer taraftan, kavramsal olarak or-
taya konmasına rağmen ampirik olarak test edilmemiş 
engelleyici faktörlerin ortaya konması, ortak tüketim 
araştırmalarını zenginleştirip yeni araştırmalara yol 
açabilecektir. Uygulamacılar açısından da ortak tüke-
tim yönündeki engellerin önceden bilinmesi, geliştiri-
lecek iş modellerinin başarısını arttırabilecektir.
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Özet
Son yıllarda değişen teknoloji ve küreselleşmenin et-
kisiyle tüketim ve tüketici davranışı kavramları yeni 
anlamlar kazanmıştır. Dolayısıyla yoğun küresel reka-
bet ortamında işletmelerin ayakta kalabilmesi için tü-
keticilerin tercihlerinin doğru analiz edilmesi, tüketici 
ihtiyaç ve isteklerinin doğru ürün ve hizmetlerle karşı-
lanmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Gelirin artması, 
boş zamanların fazlalaşması, teknolojinin gelişmesi, 
internet üzerinden alışveriş yapılabilmesi gibi birçok 
etkene bağlı olarak tüketicilerin satın alma şekilleri de 
değişmiştir. Birçok tüketicinin zaman baskısı ve tüke-
tim mekânında ki durumsal faktörler nedeniyle plan-
sız alışveriş yaptığı görülmektedir. Tüketicilerin satın 
alma davranışlarında önemli bir faktör olan alışveriş 
yapmadan duyulan haz duygusu da plansız alışveriş 
yapma konusunda göz ardı edilemeyecek bir unsur 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu araştırmada plan-
sız alışveriş üzerinde hedonik (hazcı) tüketimin etki-
sinin olup olmadığı test edilmiştir. Buna bağlı olarak 
Karaman ilinde bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın 
sonucuna göre plansız alışveriş üzerinde hedonik tüke-
timin etkisi olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Plansız 
Alışveriş, Hedonik Tüketim

Abstract
The concept of consumption and consumer’s behaviors 
has taken on a new meaning with the effect of the chan-
ging technology and globalization in recent years. The-
reby, the accurate analysis of consumers’ option make 
inevitable to meet the need of right product for the con-
sumers’ needs and wishes in order to gain continuity of 
institutions in fierce global competition environment. 
By means of many factors such as increase of the reve-
nue, plenty of leisure time, advancement of technology, 
online shopping etc., the style of consumers’ purchasing 
has changed. It is seen that many consumers do im-
pulse shopping due to the consumer’s time pressure and 
the situational factors in shopping center. The feeling 
pleasure of doing shopping is also one of the most signi-
ficant factors in consumers’ purchasing behaviors and 
also this sensation is considered as non-negligible fact 
about impulse shopping. It is examined whether the ef-
fect of hedonic consumption on impulse shopping is or 
not in this study. According to the consequence of the 
research, it is determined that there is an undeniable 
effect of hedonic consumption on impulse shopping.

Keywords: Consumer Behaviour, Impulse Buying, 
Hedonic Consumption
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Literatür Alt Yapısı
Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte dünya glo-
balleşmiş, pazarda ki mal ve hizmet çeşidi artmış 
buna bağlı olarak da işletmeler arasındaki rekabetin 
artması sonucu üretici kontrolünde olan güç tüketi-
cinin eline geçmiştir (İslamoğlu ve Altunışık, 2013, 
s.5). Bu güç değişiminin ardından işletmeler tüketi-
cinin ihtiyaç ve isteklerini hedef almıştır. Bu ihtiyaç 
ve isteklerin giderilmesi ve pazarlama stratejilerinin 
uzun dönemli başarısı için tüketici davranışlarının 
göz ardı edilmemesi gerekir. Bu bağlamda tüketici 
davranışlarının anlaşılması çağdaş pazarlama anlayı-
şının temel taşını oluşturmaktadır (Odabaşı ve Barış, 
2012, s.20).

Hedonizm veya diğer adıyla hazcılık, hayatın anla-
mının zevk ve hazda olduğunu savunan felsefi bir 
görüştür. Hedonizm kavramı ile insanın kendisini 
hazza adaması gerektiği savunulurken; hedonik tüke-
tim kavramı ile tüketimin vermiş olduğu hazdan söz 
edilmektedir. Günümüzde tüketicilerin satın alma 
davranışlarında sadece rasyonel davranışlar sergile-
mediği bunun yanında satın alma karar sürecinde tü-
keticilerin zevk için alışveriş yaptığı birçok araştırma 
tarafından ortaya koyulmuştur.

Modern tüketim toplumlarında tüketim kavramı ih-
tiyaçları karşılamanın ötesine geçerek duygusal veya 
hissi bir boyut kazanmıştır. Günümüzde tüketiciler 
sadece ihtiyaçlarını gidermeye yönelik alışveriş yap-
mayıp, duygusal anlamda haz duyabileceği ya da zevk 
alabileceği alışverişler yapmaktadır. Bu bağlamda 
hedonik tüketim kavramının önemi artmış, pek çok 
araştırma için inceleme konusu olmuştur. Tüketiciler 
alışveriş esnasında kendilerine sunulan cazip teklifle-
re ve albenili ürünlere daha fazla dayanamayıp satın 
alma davranışını gerçekleştirmektedir. Bu tarz alışve-
rişler hedonik tüketim şeklinde adlandırılan popüler 
bir tüketim kültürü oluşturmakta ve özellikle yeni ne-
sili etkisi altına almaktadır ( Çakmak ve Çakır, 2012, 
s.172).  

Hedonik tüketim; mutluluk, fantezi, uyanış, nefsine 
düşkünlük ve eğlence arayışındaki tüketici davranış-
larını ifade eder. Hedonik tüketimin çıkarcı tarafı, 
tecrübelere dayalı ve duygusal etkiye sahip olmasıdır. 
Hedonik tüketicilerin alışveriş yapmayı sevmelerinin 
nedeni ise, alışveriş sürecinden zevk almalarıdır. Bu-
nun fiziksel bir nesne almayla ya da herhangi bir he-
def gerçekleştirmeyle ilgisi yoktur  (To ve diğ., 2007, 
s.776).

Hedonik tüketim yaklaşımında ürünler nesnel var-
lıklar yerine daha çok öznel semboller olarak görülür. 
Ürünün ne olduğundan daha çok neyi temsil ettiği 
önemlidir. Tüketiciler bir ürünün somut bilinen nite-
liklerine katkıda bulunacak öznel anlamlar yüklerler 
ve yüklenen bu anlam ürünün açık ve belirgin nite-
liklerinden daha fazla önem taşır. Hedonik tüketimin 
gerçeğin düş gücüne dayanarak yapılanmasına bağlı 
olarak hedonik tüketimin tüketicinin gerçeğin nasıl 
olmasını istediğine bağlıdır (Odabaşı, 1999, s.86-87). 

Hedonik tüketimin belki de en önemli yönü tüketi-
cilerin alışveriş yapmadaki beklentileridir. Bilindiği 
gibi alışveriş ve satın alma eylemlerinden beklentiler-
de iki tür beklentiden söz edilmektedir. Bunlar fayda-
cı beklentiler ve hedonik beklentilerdir (Çakmak ve 
Çakır, 2012, s.177-178). Faydacı beklentilerde tüke-
tici, ürünün işlevsel, nesnel özelliklerine önem verir. 
Hedonik beklentilerde ise duygusal tepkiler, duygusal 
hazlar, düş kurma ve estetik beklentiler ön plandadır. 
Yüksek arzular, genişletilmiş ilgilenimler, fanteziler 
ve gerçeğin tatsızlığından kaçışlar gibi faktörlerin 
hepsi hedonik alışveriş deneyiminin belirtileridir. 
Bu açıdan bakıldığında, hedonik beklentiler öznel 
olduğu kadar sembolik olarak da nitelendirilebilir 
(Çelik, 2009, s.49). Ancak alışverişte hedonik ve fay-
dacı beklentiler, tek boyutlu bir ölçeğin iki ucu olarak 
düşünülmemelidir. Tüketiciler çoğu ürünün tüketi-
minde her iki tip fayda beklentisine girebilmekte ve 
bazı ürünleri satın alırken daha fazla hedonik, bazı 
ürünleri satın alırken de daha fazla faydacı davrana-
bilmektedir (Ünal ve Ceylan, 2008, s. 268). Örneğin 
Mercedes marka araba satın almada güvenlik, iç hac-
min rahatlığı, hız gibi nesnel yararlar beklenirken, 
Mercedes arabanın sağlayacağı prestij ve sürerken 
elde edilecek haz da söz konusu olabilmektedir (Oda-
başı, 1999, s.91).

Hedonik tüketiciler, rol oynama, eğlence, bireysel 
tatmin, yeni trendleri öğrenme, fiziksel aktivite,  du-
yumsal uyarım, sosyal deneyim, benzer ilgilere sahip 
kişilerle iletişim, referans grubunun çekiciliği, statü 
ve otorite, pazarlık yapmanın keyfi gibi nedenlerden 
dolayı alışveriş yaparlar (Ebrahimi, 2013, s.46).  Geç-
miş araştırmalara göre kadınların erkeklere göre daha 
fazla alışveriş yaptığı kabul edilmektedir. Buna ek ola-
rak Arnold ve Reynolds (2012), kadınların erkeklere 
oranlara daha fazla hedonik beklentilere sahip oldu-
ğunu ileri sürmüşlerdir. Kadınlar sadece hedonik de-
neyim aramak için değil motive olmak için de alışve-
riş yapmaktadır.
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Çelik (2009), hedonik tüketimin amaçlarını prob-
lem yansıtma, rol yansıtma, fantezi kurma, kaçma, 
yenilik ve heyecan arama ve hayal kurma olarak altı 
başlık altında toplamıştır. Problem yansıtma bireyin 
karşılaştığı ya da karşılaşabileceği bir problemin dışa 
vurumuyken rol yansıtma bireyin yaptığı alışveriş ile 
arzu ettiği bir karaktere ya da role sahip olma yetisi-
ni harekete geçirmesidir. Fantezi kurma, güdülenmiş 
bir satın alma davranışının giderilmesi ile alakalıdır. 
Kaçma kavramı ile de bireylerin kasıtlı olarak bu is-
tenmeyen durumlardan kaçma davranışı içine gir-
meleri ifade edilmektedir. Heyecan arama, potansiyel 
bir tehlikeli eylem olsa dahi bireyin buna rağmen 
duygusal hareket etmesini ifade eder. Bunun yanında 
yenilik arama ise en son kullanılan ürünü değiştirme 
eğilimi olarak ifade edilmektedir. Son olarak  hayal 
kurma, eskileri hatırlamak ya da bilinç durumunu 
istenilen şekle sokmak için hayali kurulan bir düzen 
sonucu kişilerin satın alma davranışlarını gerçekleş-
tirmesidir.

Hedonik tüketimin nedenleri konusunda yapılan 
araştırmalara bakıldığında ise yapılan araştırma-
larda en kapsamlı ve kabul görmüş olan Arnold ve 
Reynolds’un (2003) hedonik tüketime yönelten ne-
denler konusunda yapmış olduğu sınıflandırmadır. 
Hedonik alışverişin nedenlerini 6 temel neden ile 
açıklamışlardır. Bunlar;  maceracı alışveriş, rahatla-
mak için alışveriş, sosyal amaçlı alışveriş, fikir edin-
mek (son modayı takip etmek), başkalarını mutlu 
etmek ve yarış heyecanıdır.

Günümüzde tüketiciler için çağdaş anlamda zevk ve 
haz için fanteziler düşler ve imajlar çok önemli araç-
lar haline gelmiştir. Modern reklam ve iletişim araç-
ları hedonik tüketimi oluşturmada yardımcı ve ara-
cı olabilmektedir. Bugün insanların birçoğu hazzın 
en yükseğine ulaşmak için kitle iletişim araçlarının 
etkisi altındadır. Acıdan uzak durmak ve hayattan 
zevk almak isteyen tüketici için medyatik hedonizm 
yaşamın her anını hazzın kendisi olarak göstermeye 
çalışmaktadır (Odabaşı, 1999, s.85). Bu bağlamda he-
donik tüketim kavramın ne denli önemli olduğu açık 
ve tüketici davranışlarını anlamada önemli bir unsur 
olduğu görülmektedir.

Pazarlama literatüründen önce psikoloji literatürün-
de yer alan plansız satın alma davranışı, davranışsal 
boyutu nedeniyle pazarlama ve sosyoloji alanında 
da araştırılmaya başlanmıştır (Torlak ve Tiltay, 2010, 

s.407). Plansız satın alma kavramı 1950’lerden bu 
yana tüketici davranışları üzerine yürütülen pek çok 
araştırmaya konu olmuştur.

Rook, plansız satın alma davranışının, tüketicinin 
içinden gelen şiddetli bir dürtü ile bir ürüne anında 
sahip olma isteği çerçevesinde gerçekleştirildiğini ile-
ri sürmüştür. Piron ise daha kapsamlı bir tanım yap-
mış ve dört temel noktaya odaklanmıştır. Bu tanıma 
göre bu satın alma davranışı plansızdır, anlık karar 
vermeye dayanır, belirli bir uyarana maruz kalma 
sonucunda ortaya çıkar ve duygusal reaksiyon içerir 
(Piron, 1993, s.341-344). Eğer birey bir ihtiyacı alışve-
riş öncesi belirlemeden, yani alım niyeti yokken, alış-
veriş ortamında alım yapıyor ise plansız satın alma 
söz konusudur (Odabaşı ve Barış, 2012, s.376).

Tüketicilerin ruh hali ya da duygusal durumlarının 
plansız alışveriş üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. 
Rook ve Gardner (1993), tüketicilerin olumlu ruh 
hallerinin olumsuz ruh hallerinden plansız satın al-
maya daha fazla elverişli olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Tüketicilerin bu duygusal durumları karar karma-
şıklığını ve karar sürecini azaltabilmektedir. Buna ek 
olarak bu durum sonucunda tüketiciler kendilerini 
ödüllendirmek için arzu, duygu ve yüksek enerjilere 
sahip olurlar ve bu da plansız alışverişe neden olabilir 
(Chang ve diğ., 2011, s.238).

Rekabetin artması sonucu günümüz pazar ortamla-
rında satın alma davranışı oldukça karmaşıktır. Plan-
sız satın alma davranışı sergileyen tüketiciler rasyonel 
tüketici davranışına benzer alışveriş davranışı sergi-
lemekten uzak olup, satın alma davranışının daha 
çok imaj unsurlarına dayandığı görülmektedir. Bu 
tip tüketici grupları satın alma sürecinde bilgi kullan-
ma konusuna duyarsız kalıp, anında görüp beğenen, 
daha çok bilinen markalar satın alan, fiyattan ziya-
de marka çağrışımlarına önem veren tüketici tipidir 
(Batı, 2010).

Plansız alışveriş yapan tüketiciler, satın alma kararı-
nı anlık bir şekilde verir. Günümüzde kişilerin satın 
alma niyeti olmadığı halde eve döndüklerinde çok 
sayıda ürün ile dönmeleri alışılmadık bir durum de-
ğildir. Böyle durumlarda alışveriş yapılan yerlerin ve 
satış yapan görevlilerin durumunun ve yönlendir-
melerinin tüketicinin satın alma kararlarında etkili 
olmaktadır (Akdoğan ve Karaarslan, 2010, s.32). Bu 
bağlamda perakendeciler plansız alışverişi arttırmak 
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için ürün teşhiri, mağaza ve ambalaj tasarımı ve dü-
zenli olarak pazarlama ile ilgili yenilikler üzerine ça-
lışmaktadırlar (Jones ve diğ., 2003).

Tüketiciyi plansız alışverişi teşvik eden birçok fak-
tör vardır. Bunların en başında ürünlerde yapılan 
indirimler, kampanyalar, ürünün kalitesi, mağaza 
atmosferi tüketicinin morali sayılabilir (Babacan, 
2001, s.97). Fakat plansız satın almayı etkileyen en 
bariz tüketici özelliklerinden birisi de hedonik moti-
vasyondur. Hedonik motivasyona sahip tüketicilerin 
alışveriş yaparken, alışverişin eğlenceli ve zevk verici 
taraflarıyla daha ilgilidir. Düşük seviyedeki ani satın 
alma isteği, tüketicinin hedonik alışveriş yapma iste-
ğinin peşinden gitmesiyle teşvik edilen eğlenceli bir 
aktivite olabilir; ancak, yüksek seviyede ki ani satın 
alma hissi, tüketicinin kendisine zarar veren bir dav-
ranış haline gelebilir (Chang ve diğ, 2011, s.234).

Hangi türlü dağıtım ağı olursa olsun plansız satın 
alma ile oluşan cazibe, satın almayla bağlantılı olan 
olası riskler tarafından dengelenir. Satın alma sonra-
sı oluşan risk geleneksel alışveriş yöntemlerine göre 
internet üzerinde yapılan alışverişlerde daha çoktur. 
Bu riskler ödeme güvenirliliği, teslimat, iade şartları 
şeklinde olabilir. Bu durumun internet üzerinden ya-
pılan plansız satın alımların oranını düşüreceği düşü-
nülse de sitelerdeki görsellik ve çekicilik tüketicinin 
ilgisini daha çok çekmekte ve ani satın almaya teşvik 
etmektedir. Bu durum da gün geçtikçe ani satın alma-
yı hedefleyen sitelerin sayısını artırmakta ya da satın 
almayla bağlantılı olan riskleri azaltmaktadır (Ltifi, 
2013, s.9).  

Ayrıca plansız alışveriş, duygu ve düşünce yerine 
psiko-sosyal motivasyonları ve fonksiyonel faydaları 
olmak üzere hedonik satın alma davranışı ile ilişkili 
olarak kategorilere ayrılır. Mağaza ortamında uyaran-
ların, tüketici duygularını etkilediği düşünüldüğünde 
başka bir değişken olan plansız alışverişi de etkilediği 
ileri sürülmüştür (Chang ve diğ., 2011, s.238).

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu çalışma ile plansız alışveriş yapan tüketicilerin, 
yapmış oldukları bu alışverişin üzerinde hedonik 
(hazcı) tüketimin etkisinin olup olmadığını ve eğer 
etkisi varsa bunun ne düzeyde olduğunu ortaya koy-
mak amaçlanmıştır. Bunun yanında cevaplayıcıların 
demografik özellikleri ile plansız alışveriş, hedonik 

tüketim ve plansız alışveriş üzerindeki hedonik (haz-
cı) tüketimin etkisi arasında ki ilişkinin incelenmesi 
de çalışmanın amaçlarındandır.

Literatürde plansız alışveriş ve hedonik (hazcı) tü-
ketim üzerine birçok çalışma bulmak mümkündür. 
Fakat hedonik (hazcı) tüketimin plansız alışveriş 
üzerindeki etkisi konusunda yeterince çalışma olma-
makla beraber bu doğrultuda çalışmalar yapılmaya 
başlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın diğer çalış-
malara yol gösterici ve yararlı bir nitelikte olduğunu 
söylemek mümkündür.

Veri Toplama Yöntemi, Araştırmanın 
Örneklemi ve Kısıtları
Çalışma teori ve uygulama olmak üzere iki bölümden 
oluşmaktadır. Teori bölümünde, konu ile ilgili litera-
tür taraması yapılmış ve burada ikincil kaynaklı veri-
lerden yararlanılmıştır. 

Araştırma için gerekli olan birincil kaynaklı veriler 
anket yöntemi kullanılarak bırak ve topla yolu ile elde 
edilmiştir. Anket formunda 3 grup soru yer almış-
tır. Birinci grup sorular cevaplayıcıların demografik 
özelliklerini, ikinci gruptaki sorular plansız alışveriş 
yapma durumunu ölçmek için hazırlanmıştır. Son 
olarak üçüncü gruptaki sorular ise hedonik (hazcı) 
tüketim ve hedonik (hazcı) tüketimin plansız alışve-
riş üzerindeki etkisini belirlemek için hazırlanmıştır.  
Anket soruları hazırlanırken Ali Çağlar Çakmak ve 
Merve Çakır (2012), Evren Akca (2009), Ömer Torlak 
ve Muhammet Ali Tiltay’ın (2010) ve Cem Ceylan’ın 
(2007) çalışmalarından yararlanılmıştır.

Uygulamaya başlamadan önce anket soruları 30 kişi-
lik bir tüketici grubuna sorularak ön test yapılmıştır. 
Daha sonra elde edilen geri bildirimler doğrultusun-
da anket soruları gözden geçirilerek yeniden düzen-
lenmiştir.

Araştırmanın evrenini Karaman ilinde bulunan tüke-
ticiler oluşturmaktadır. Araştırmanın en önemli kısı-
tını, zaman ve maddi kaynak yetersizliği dolayısıyla 
uygulamanın sadece Karaman ilinin merkezinde 
yapılması oluşturmaktadır. Ayrıca ankete katılan tü-
keticilerin anket sorularını tam olarak anladıkları ve 
doğru cevap verdiklerinin varsayılması araştırmanın 
diğer bir kısıtıdır.

Anketler araştırmacı tarafından yüz yüze iletişim ola-
nağı bulunduğu için yüz yüze anket yöntemi ve bı-
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rak-topla yöntemi kullanılarak 10.07.2014-25.07.2014 
tarihleri arasında yapılmıştır. Toplamda 754 anket 
yapılmıştır. Fakat ankete katılanların soruları eksik 
cevaplamaları nedeniyle analiz 625 anket üzerinde ya-
pılmıştır. Anket formunda toplam 13 soru bulunmak-
ta olup, 10. soruda plansız satın alma davranışı ve 13. 
soruda hedonik satın alma davranışı ile ilgili verilen 
ifadelere katılımcıların katılma düzeylerini (1-Kesin-
likle Katılıyorum, 2-Katılıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Ka-
tılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılmıyorum) 5’li Likert 
ölçeğine göre değerlendirmeleri istenmiştir.

Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Pac-
kage for Social Sciences) for Windows 21.0 programı 
kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendiri-
lirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, 
Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. 

Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup ara-
sındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda 
parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek 
yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan 
grubun tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır.

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri ara-
sındaki ilişkiyi Pearson korelasyon, etki ise regresyon 
analizi ile test edilmiştir. Ölçekler arasındaki korelas-
yon ilişkileri aşağıdaki kriterlere göre değerlendiril-
miştir (Kalaycı, 2006, s.116).

Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Bu araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. 
“Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir 
durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan 
araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan 
olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve ol-

duğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir 
şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez” (Ka-
rasar, 2009, s.77).    

Araştırmamızın amacı ve teorik bilgiler çerçevesinde 
araştırma modeli Şekil 1’de gösterildiği gibidir.

Şekil 8. Araştırmanın Modeli

Araştırma amaç ve kapsamı çerçevesinde geliştirilen 
hipotezler aşağıdaki gibidir;

H1: Cinsiyete göre plansız alışveriş davranışı ara-
sında farklılık vardır.

H2: Cinsiyete göre hedonik alışveriş davranışı ara-
sında farklılık vardır. 

H3: Medeni duruma göre plansız alışveriş davranı-
şı arasında farklılık vardır.

H4: Medeni duruma göre hedonik alışveriş davra-
nışı arasında farklılık vardır.

H5: Aylık gelire göre plansız alışveriş davranışı ara-
sında farklılık vardır.

H6: Aylık gelire göre hedonik alışveriş davranışı 
arasında farklılık vardır.

H7: İhtiyaç olmadığı halde haz duyulan ürünler 
için ihtiyaç olan ürünleri erteleme durumu 
ile plansız alışveriş davranışı arasında farklılık 
vardır.

H8: İhtiyaç olmadığı halde haz duyulan ürünler 
için ihtiyaç olan ürünleri erteleme durumu ile 
hedonik alışveriş davranışı arasında farklılık 
vardır.

H9: Hedonik alışveriş davranışı arttıkça plansız 
alışveriş davranışı da artmaktadır.

H10: Hedonik alışveriş davranışının plansız alıveriş 
davranışı üzerinde etkisi vardır.

R 

 

İlişki 

0,00-0,25 

 

Çok Zayıf 

0,26-0,49 

 

Zayıf 

0,50-0,69 

 

Orta 

0,70-0,89 

 

Yüksek 

0,90-1,00 

 

Çok Yüksek 

 

                      

  

HEDONİK ALIŞVERİŞ  

DAVRANIŞI 

PLANSIZ ALIŞVERİŞ  

DAVRANIŞI 
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Tablo 1. Araştırma Örneğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Tablolar Gruplar Frekans(n) Yüzde (%) 

Cinsiyet Kadın 312 49,9 

Erkek 313 50,1 

Toplam 625 100,0 

Yaş 18-28 Yaş 260 41,6 

29-39 Yaş 238 38,1 

40-50 Yaş 100 16,0 

51 Yaş ve üstü 27 4,3 

Toplam 625 100,0 

Medeni Durumu  Bekar 317 50,7 

Evli 308 49,3 

Toplam 625 100,0 

Eğitim Durumu  İlkokul 67 10,7 

Lise 149 23,8 

Önlisans 98 15,7 

Lisans 231 37,0 

Lisans üstü 80 12,8 

Toplam 625 100,0 

Meslek Memur 172 27,5 

Ev Hanımı 54 8,6 

Öğrenci 88 14,1 

Serbest Meslek 63 10,1 

Özel Sektör Çalışanı 170 27,2 

Diğer 78 12,5 

Toplam 625 100,0 

Aylık Geliri 0-1000 TL 176 28,2 

1001-2000 TL 181 29,0 

2001-3000 TL 157 25,1 

3001-4000 TL 58 9,3 

4001tl ve üstü 53 8,5 

Toplam 625 100,0 

Alışveriş Yapma Şekli Önceden Hazırladığım Listeye Göre 
Alışveriş Yaparım 

110 17,6 

Bütçeme Göre Alışveriş Yaparım 230 36,8 

Ortamın Cazibesine Göre Alışveriş 
Yaparım 

35 5,6 

Alışveriş İçin Plan Yapmam 184 29,4 

İndirim Gördükçe Alışveriş Yaparım 66 10,6 

Toplam 625 100,0 

İhtiyacı Olmadığı Halde Haz 
Duyacağı ürünler İçin İhtiyacı 
Olan ürünleri Erteleme Durumu  

Her Zaman 50 8,0 

Ara Sıra 325 52,0 

Hiçbir Zaman 250 40,0 

Toplam 625 100,0 

İhtiyacı Olmadığı Halde Yaptığı 
Alışverişlerde Hissettiği Duygu 

Büyük Bir Pişmanlık Hissederim 114 18,2 

Plansız Alışveriş Yaptığımı Düşüürüm 
Fakat Bu Mutlu Olmama Engel Olmaz 

255 40,8 

Plansız Alışveriş Yaptığımı Düşünürüm 
ve Mutsuz Olurum 

167 26,7 

Ne Olursa Olsun Alışveriş Yapmanın 
Hazzı E Zevki Benim İçin En Önemli 
Şeydir 

89 14,2 

Toplam 625 100,0 
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Verilerin Analizi
Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özel-
liklerine Tablo 1’de yer verilmiştir. Bu bilgilere göre 
katılımcıların 313’ü (%50,1) erkek, 312’si (%49,9) 
kadındır. Yaş dağılımlarına göre araştırmaya katılan-
ların % 41,6’sının 20-29 yaş arasında ki genç tüketici-
lerden oluştuğu görülmektedir. Medeni durumlarına 
göre katılımcıların 308’i (%49,3) evli, 317’si (%50,7) 
ise bekardır. Eğitim değişkenine bakıldığında ise ka-
tılımcıların 37,0’si (231 kişi) lisans mezunudur. Mes-
leklerine göre katılımcıların 172’sı (% 27,5) memur, 
54›ü (% 8,6) ev hanımı, 88›i (% 14,1) öğrenci, 63›ü 
(% 10,1) serbest meslek, 170’i (% 27,2) özel sektör 

çalışanı ve 78’i (%12,5) diğer meslek gruplarındadır. 
Araştırma kapsamında tüketicilerin aylık ortalama 
gelirleri, beş gruba ayrılarak incelenmiştir. Buna göre 
tüketicilerin %29,0’u 1001-2000 TL gelir grubu ara-
sında yer almıştır. Katılımcıların 230’u (%36,8) bütçe-
sine göre alışveriş yaptığını belirtirken 325’i (%52,0) 
ihtiyacı olmadığı halde haz duyacağı ürünler için ih-
tiyacı olan ürünleri ara sıra ertelediğini belirtmiştir. 
Katılımcıların %40,8’i ihtiyacı olmadığı halde yaptığı 
alışverişler sonucunda plansız alışveriş yaptığını dü-
şünse de bu durum katılımcıların mutlu olmasına 
engel olmamaktadır. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Hedonik ve Plansız Alışveriş Yapma Düzeylerinin Ortalamaları

 N Ort Ss Min. Max. 

Plansız Alışveriş Davranışı 625 2,784 0,894 1,00 5,00 

Hedonik Alışveriş Davranışı 625 2.885 0,862 1,00 5,00 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların hedonik ve plan-
sız alışveriş davranış düzeylerinin ortalamaları in-
celendiğinde, “plansız alışveriş davranışı” düzeyi 

ortalamasının orta (2,784±0,894); “hedonik alışveriş 
davranışı” düzeyi ortalamasının orta (2,885±0,862)
düzeyde olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Hedonik ve Plansız Alışveriş Davranış Düzeylerinin Cinsiyete Göre 
Ortalamaları

 Grup N Ort Ss T p 

Plansız Alışveriş Davranışı Kadın 312 2,667 0,918 
-3,303 0,001 

Erkek 313 2,901 0,855 

Hedonik Alışveriş Davranışı 
Kadın 312 2,760 0,849 

-3,670 0,000 

Erkek 313 3,011 0,858 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların plansız alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının cinsiyet değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedi-
ğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda 
grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 
anlamlı bulunmuştur (t=-3.303; p=0.001<0,05). Er-
kek katılımcıların plansız alışveriş davranışı puanları 
(x=2,901), kadın katılımcıların plansız alışveriş dav-
ranışı puanlarından (x=2,667) yüksek bulunmuştur 
ve böylece H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Coley ve Burges (2003), kadınların erkeklere göre 
daha az plan yaptıkları, daha ani karar verdikleri ve 
alışverişten daha çok keyif aldıklarını ileri sürmüştür 
fakat bu çalışmada erkek katılımcılar kadın katılımcı-
lara göre daha fazla plansız alışveriş yaptığı sonucuna 
ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılan katılımcıların hedonik alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının cinsiyet değişke-
nine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
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belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda grup 
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan an-
lamlı bulunmuştur (t=-3.670; p=0.000<0,05). Erkek 
katılımcıların hedonik alışveriş davranışı puanları 
(x=3,011), kadın katılımcıların hedonik alışveriş dav-
ranışı puanlarından (x=2,760) yüksek bulunmuştur. 

Bu bağlamda erkek katılımcılar kadın katılımcılara 
göre daha fazla hedonik alışveriş davranışı sergilediği 
sonucuna varılmış ve H2 hipotezi kabul edilmiştir.

Araştırmaya katılan katılımcıların plansız alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının medeni durumu 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Hedonik ve Plansız Alışveriş Davranış Düzeylerinin Medeni Durumu 
Göre Ortalamaları

 
Grup N Ort Ss T P 

Plansız Alışveriş Davranışı Bekar 
317 2,665 0,782 

-3,402 0,001 

Evli 
308 2,907 0,982 

Hedonik Alışveriş Davranışı Bekar 317 2,830 0,825 

-1,623 0,105 
Evli 

308 2,942 0,896 

 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göster-
mediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucun-
da grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açı-
dan anlamlı bulunmuştur (t=-3.402; p=0.001<0,05). 
Evli katılımcıların plansız alışveriş davranışı puanları 
(x=2,907), bekar katılımcıların plansız alışveriş dav-
ranışı puanlarından (x=2,665) yüksek bulunmuştur. 
Evli olan katılımcılar bekar olan katılımcılara göre 
daha fazla plansız alışveriş yapması sonucu H3 hipo-
tezi kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların hedonik alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının medeni durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip gös-
termediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonu-
cunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05) ve H4 kabul 
edilmemiştir.

Araştırmaya katılan katılımcıların plansız alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının aylık geliri değiş-
kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip gösterme-
diğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları ara-
sındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=4,061; p=0,003<0.05). Farklılıkların kaynaklarını 

belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi ya-
pılmıştır. Bu bağlamda aylık geliri 0-1000 TL olan ka-
tılımcıların plansız alışveriş davranışı puanları (2,837 
± 0,893), aylık geliri 4001TL ve üstü olan katılımcı-
ların plansız alışveriş davranışı puanlarından (2,361 
± 0,938) yüksek bulunmuştur. Aylık geliri 2001-3000 
TL olan katılımcıların plansız alışveriş davranışı pu-
anları (2,903 ± 0,857), aylık geliri 4001TL ve üstü olan 
katılımcıların plansız alışveriş davranışı puanların-
dan (2,361 ± 0,938) yüksek bulunmuştur ve H5 kabul 
edilmiştir.

Araştırmaya katılan katılımcıların hedonik alışveriş 
davranışı puanları ortalamalarının aylık geliri değiş-
kenine göre anlamlı bir farklılık gösterip gösterme-
diğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans 
analizi (Anova) sonucunda grup ortalamaları ara-
sındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=8,370; p=0,000<0.05). Farklılıkların kaynaklarını 
belirlemek amacıyla tamamlayıcı post-hoc analizi 
yapılmıştır. Aylık geliri 2001-3000 TL olan katılım-
cıların hedonik alışveriş davranışı puanları (3,074 ± 
0,827), aylık geliri 3001-4000 TL olan katılımcıların 
hedonik alışveriş davranışı puanlarından (2,669 ± 
0,851) yüksek bulunmuştur ve H6 kabul edilmiştir.
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Araştırmaya katılan katılımcıların plansız alışve-
riş davranışı puanları ortalamalarının (F=71,897; 
p=0,000<0.05) ve hedonik alışveriş davranışı puan-
ları ortalamalarının (F=68,792; p=0,000<0.05) ihtiya-

cı olmadığı halde haz duyacağı ürünler için ihtiyacı 
olan ürünleri erteleme durumu değişkenine göre an-
lamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan  tek yönlü varyans analizi (Anova) 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Hedonik ve Plansız Alışveriş Davranış Düzeylerinin Aylık Geliri 
Göre Ortalamaları

 Grup N Ort Ss F P Fark 

Plansız Alışveriş 

Davranışı 

0-1000 TL 
176 2,837 0,893 

4,061 0,003 

1 > 5 

2 > 5 

3 > 5 

1001-2000 TL 
181 2,786 0,849 

2001-3000 TL 
157 2,903 0,857 

3001-4000 TL 
58 2,686 0,989 

4001 TL ve üstü 53 2,361 0,938 

Hedonik 

Alışveriş 

Davranışı 

0-1000 TL 
176 2,942 0,866 

8,370 0,000 

3 > 4 

1 > 5 

2 > 5 

3 > 5 

1001-2000 TL 
181 2,891 0,779 

2001-3000 TL 
157 3,074 0,827 

3001-4000 TL 58 2,669 0,851 

4001 TL ve üstü 53 2,356 0,992 

 

Tablo 6. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Hedonik ve Plansız Alışveriş Davranış Düzeylerinin İhtiyacı Olmadığı 
Halde Haz Duyacağı Ürünler İçin İhtiyacı Olan Ürünleri Erteleme Durumu Göre Ortalamaları

 Grup N Ort Ss F P Fark 

Plansız Alışveriş 

Davranışı 

HerZaman 50 1,986 0,885 

71,897 0,000 

2>1 

3>1 

3>2 

AraSıra 325 2,573 0,798 

HiçbirZaman 250 3,219 0,801 

Hedonik Alışveriş 

Davranışı 

HerZaman 50 1,961 0,803 

68,792 0,000 

2>1 

3>1 

3>2 

AraSıra 325 2,742 0,791 

HiçbirZaman 250 3,257 0,763 
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sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatis-
tiksel açıdan anlamlı bulunmuştur. Tablo 6›da görül-
düğü gibi İhtiyacı olmadığı halde haz duyacağı ürün-
ler için ihtiyacı olan ürünleri hiçbir zaman erteleme-
yen katılımcıların plansız alışveriş davranışı puanları 
(3,219±0,801), ihtiyacı olmadığı halde haz duyacağı 
ürünler için ihtiyacı olan ürünleri her zaman erte-
leyen katılımcıların plansız alışveriş davranışı puan-
larından (1,986±0,885) yüksek bulunmuştur. Aynı 
şekilde İhtiyacı olmadığı halde haz duyacağı ürünler 

için ihtiyacı olan ürünleri hiçbir zaman ertelemeyen 
katılımcıların hedonik alışveriş davranışı puanları 
(3,257±0,763), ihtiyacı olmadığı halde haz duyacağı 
ürünler için ihtiyacı olan ürünleri ara sıra erteleyen 
katılımcıların hedonik alışveriş davranışı puanların-
dan (2,742±0,791)yüksek bulunmuştur. Bu kapsam-
da H7 ve H8 kabul edilmiştir.

Hedonik Alışveriş Davranışıileplansız alışveriş davra-
nışı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulun-

Tablo 7. Plansız Alışveriş Davranışı ile Hedonik Alışveriş Davranışı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik 
Korelasyon Analizi

  Plansız Alışveriş 

Davranışı 

Hedonik Alışveriş 

Davranışı 

Plansız Alışveriş 

Davranışı 

R 1,000 
 

P 0,000 
 

Hedonik Alışveriş 

Davranışı 

R 0,678** 1,000 

P 0,000 0,000 

 

muştur (r=0.678;p=0,000<0.05). Buna göre hedonik 
alışveriş davranış arttıkça plansız alışveriş davranışı 
artmaktadır. Dolayısıyla H9 hipotezi kabul edilmiştir.

Hedonik alışveriş davranışı ile plansız alışveriş davra-
nışı arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regres-
yon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(F=529,964;p=0,000<0.05). Plansız alışveriş davranışı 
düzeyinin belirleyicisi olarak hedonik alışveriş davra-
nışı değişkenleri ile ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) 
çok güçlü olduğu görülmüştür (R2=0,459). Katılanla-
rın hedonik alışveriş davranışı düzeyi plansız alışveriş 
davranışı düzeyini etkilemektedir (ß=0,703) ve böy-
lece H10 hipotezi kabul edilmiştir.

Şekil 2. Sonuç Model

Sonuç ve Öneriler
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte internet-
te alışveriş yapma imkânının olması ve arzu edilen 
ürün ve hizmetlere kolaylıkla ulaşılabilir olması, 

Tablo 8. Hedonik Alışveriş Davranışın Plansız Alışveriş Davranışı Üzerine Etkisi

BağımlıDeğişken BağımsızDeğişken ß t P F Model(p) R
2
 

Plansız Alışveriş 

Davranışı 

Sabit 0,755 8,210 0,000 529,964 0,000 0,459 

Hedonik Alışveriş 

Davranışı 

0,703 23,021 0,000 
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plansız alışveriş davranışının önemini giderek art-
tırmıştır. Bu nedenle plansız alışveriş davranışına 
neden olan faktörlerin bilinmesi önemlidir. Plansız 
alışveriş davranışı ürün, mağaza unsurları, tüketici-
nin kişilik özellikleri ve ruh hali gibi birçok faktörden 
etkilenmektedir. Fakat bu faktörler arasında hedonik 
tüketim önemli bir yere sahiptir. Hedonik tüketim 
kavramı, yapılan tüketim sonucunda haz alınmasına 
dayanmaktadır. Bu nedenle insanların haz alabilmek 
için düşünmeden daha fazla plansız satın alma davra-
nışı gösterdiklerini söylemek mümkündür.

Bu araştırmada 10-25 Temmuz 2014 tarihleri arasın-
da Karaman ilinde yaşayan tüketicilere uygulanan 
anketten elde edilen veriler analiz edilmiştir. Toplam-
da 754 anket yapılmış fakat 625 tanesi analize dahil 
edilmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda erkeklerin kadınlara oranla 
daha fazla plansız ve hedonik alışveriş davranışı ser-
gilediği belirlenmiştir. Evli olan katılımcıların bekar 
olan katılımcılara göre daha fazla plansız alışveriş 
davranışı sergilerken hedonik alışveriş davranışının 
medeni duruma göre anlamlı bir farklılık olmadığı 
ortaya koyulmuştur. Ayrıca katılımcıların aylık gelir-
leri ile plansız ve hedonik alışveriş davranışı arasında 
istatiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Araştırmada yapılan korelasyon analizi sonucunda 
hedonik alışveriş davranışının plansız alışveriş dav-
ranışını (0,678) arttırdığı ortaya koyulmuştur. Reg-
resyon analizi sonucunda elde edilen verilere göre 
hedonik alışveriş davranışı düzeyinin plansız alışve-
riş davranışı düzeyi üzerinde etkisi olduğu ortaya ko-
yulmuştur. Bunun yanında plansız alışveriş davranışı 
düzeyinin belirlicisi olarak hedonik alışveriş davra-
nışı değişkenleri ile açıklayıcılık gücünün (R2=0,459) 
çok güçlü olduğu anlaşılmıştır.

Literatürde bu konuda az sayıda araştırma bulunması 
nedeniyle bu araştırmada, hedonik tüketimin plansız 
alışveriş üzerindeki etkisi ölçülerek diğer çalışmalara 
yol göstermesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda ileride 
yapılacak olan çalışmalarda hedonik tüketimin plan-
sız alışveriş üzerindeki etkisi perakende sektöründe, 
katılımcıların çoğunluğunun gıda ve tekstil ürünle-
rinde plansız alışveriş yaptığı düşünüldüğünde gıda 
ve tekstil ürünleri kapsamında araştırılabilir. Ayrıca 
Ürün, fiyat, ambalaj, mağaza ortamı, satış elemanla-
rı gibi sosyal faktörlerin hedonik tüketim ve plansız 
alışveriş arasındaki ilişki üzerindeki etkisi araştırıla-

bilir. Pazarlamanın gelişen teknoloji ile birlikte yeni 
bir boyut kazanması sonucu ortaya çıkan internette 
pazarlama kavramı çerçevesinde hedonik tüketimin 
plansız alışveriş üzerindeki etkisi araştırılabilir.

İşletmelerin reklam ve tutundurma faaliyetlerinin 
ürün ve hizmet kapsamında tüketicilerin plansız 
satın alımlarına ve hedonik beklentilerine yönelik 
geliştirilmeleri işletmelere rekabet avantajı sağlaya-
bilecektir. Ayrıca mağaza düzeninde, tüketicilerin 
plansız alışveriş davranışına yönelik raf düzenleme-
leri yapılmalıdır. Yine mağaza çalışanlarının görüş ve 
önerileri tüketiciler için önemli bir yere sahip olup, 
onların hedonik alışveriş ve plansız alışveriş davranı-
şı sergilemelerine neden olabilmektedir. Bu nedenle 
çalışanlar bu konu hakkında bilgilendirmeli ve bu 
konuya yönelik olarak eğitilmelidirler.
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Özet
Kişilik, tüketicinin satın alma karar sürecine etki eden 
psikolojik faktörlerden biridir. Bu nedenle de pazar-
lama akademisyenleri ve araştırmacılarınca sıklık-
la incelenmeye değer bulunmaktadır.  Bu çalışmanın 
amacı, tüketicilerin satın alma tarzları ile kişilik tip-
leri arasında farkın olup olmadığını araştırmaktır. Bu 
amaçla kolayda örnekleme yöntemine göre seçilen 343 
kişiden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma 
bulguları, mükemmeliyetçilik- yüksek kalite odaklılık 
satın alma tarzı ve marka odaklılık satın alma tarzla-
rının A tipi ve B tipi kişiliklere göre farklılaştığını gös-
termektedir. Ayrıca yapılan analizler neticesinde A tipi 
kişiliğe sahip tüketiciler ile B tipi kişiliğe sahip tüketi-
cilerin profillerinin çıkarılması da mümkün olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Satın Alma Tarzları, 
Kişilik Tipleri, A ve B Tipi Kişilik, Tüketici Tarzları 
Envanteri

Abstract
Personality is one of the psychological factors that affect 
of consumer buying decision process. Therefore, there is 
to be examined frequently by marketing academics and 
researchers.The purpose of this study is to investigate 
whether there is any difference between the personality 
types  and consumers buying styles.For this purpose, 
a survey on 343 respondents selected via convenience 
sampling method was carrying out. Findings indicate 

that perfectionism- high quality conscious and brand 
conscious consumer styles differences between type A 
and type B personality types. In addition, consumers 
with type A and type B personality has been made pos-
sible derivation of the profiles. 

Keywords: Consumer Decision Making Styles, 
Tipologies of Personality, Type A and Type B Personality 
Characteristics, Consumer Style Inventory 

Giriş
Tüketici davranışlarına etki eden faktörlerden biri 
olan kişilik, hiç şüphe yok ki satın alma tarzımızın 
belirlenmesinde de en önemli değişkenlerden biridir. 
Kişilik, bireyin sıklıkla yaptığı en tipik davranışların 
ile onu diğerlerinden ayıran davranışlarını içermek-
tedir (Morgan, 2009). Pazarlama literatürüne baktı-
ğımızda geçmişten günümüze birçok pazarlama de-
ğişkeninin kişilik ile ilişkisini inceleyen çalışmaların 
sayıca çok fazla olduğunu görmek mümkündür. Bu 
durum, pazarlamacıların kişilik özellikleri ile ürün 
ve markalar arasında ilişki kurarak pazar bölümleme 
yapabilmesine veyahut kişilik özellikleri ile ürünlerin 
pazar konumlarının belirlenmesine olanak sağlamak-
tadır (İslamoğlu ve Altunışık, 2008, s. 157).   Pazar-
lama literatüründe sıklıkla incelenen konulardan biri 
de tüketicilerin satın alma tarzlarının incelenmesi ol-
muştur. Tüketici davranışı literatüründe tüketici satın 
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tarzlarını inceleyen üç yaklaşımdan biri tüketici ka-
rakteristikleri yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, tüketicilerin 
karar alma tarzlarını belirlerken kişiliğin de etkili ol-
duğunu savunmaktadır (Splores, 1985; Wresbrook ve 
Black, 1985’den akt. Splores ve Kendall,1986, s. 268). 
Bu yaklaşımın öncüleri ise Splores ve Kendall (1986) 
olup, geliştirdikleri tüketici tarzları envanteri ile tü-
keticilerin nasıl bir satın alma tarzına sahip olduğunu 
ortaya koymaktadır. Ancak literatürde A tipi ve B tipi 
kişilik tipolojilerinin tüketici karakteristikleri yakla-
şımı ile ilişkilendirildiği bir çalışmaya rastlanama-
mıştır. Bu nedenle, bu çalışmanın da amacı, bu boş-
luğu giderebilmek ve A ve B tipi kişilik özelliklerine 
sahip tüketicilerin profilini ortaya koyabilmek, ayrıca 
da tüketici tarzlarının A ve B tipi kişiliğe göre farklılık 
gösterip göstermediğini belirleyebilmektir.  

Kavramsal Çerçeve 
Satın Alma Tarzları
Pazarlama literatüründe önemli yere sahip olan Splo-
res ve Kendall (1986) tarafından geliştirilen Tüketici 
Tarzları Envanteri (TTE) aslında bir tür tüketicilerin 
çeşitli özelliklerine göre satın alma eylemlerine veril-
miş bir isimdir. Splores ve Kendall (1986, s.268) tüke-
tici karar verme tarzını; tüketicilerin, satın almayı ar-
zuladıkları ürün veya hizmetlerin seçimini yaparken 
zihinsel odaklı bir yaklaşım benimsemeleri şeklinde 
ifade etmişlerdir. Ayrıca tüketici karar verme tarzının 
zihinsel (cognitive) yönünün yanı sıra duygusal (ef-
fective) yönü olduğunu da vurgulamışlardır. 

Splores ve Kendall (1986, s.271-274) tüketicilerin 
sekiz farklı satın alma tarzının olduğunu ortaya ko-
yarak, bunların; mükemmeliyetçilik- yüksek kalite 
odaklılık, marka odaklılık, yenilikçilik- moda odak-
lılık, eğlence ve hazcı alışveriş odaklılık, fiyat-değer 
odaklılık, plansızlık, çeşit karmaşası yaşama, alışkan-
lıklar ve marka bağlılığı odaklılık olarak belirtmişler-
dir. Bu satın alma tarzlarını (tüketici tarzlarını) ise şu 
şekilde açıklamışlardır:

•	 Mükemmeliyetçilik- Yüksek Kalite Odaklılık: 
Bu boyuttaki tüketiciler, en kaliteli ürünleri araş-
tırırlar. Oldukça mükemmeliyetçi tüketicilerdir. 
Sistematik, dikkatli ve karşılaştırmalı biçimde 
alışveriş yaparlar. Yeterince iyi kalitede bir ürün 
onları memnun etmez. 

•	 Marka Odaklılık: Bu boyuttaki tüketiciler de, 
oldukça pahalı ve çok iyi bilinen, tanınmış ulusal 

markaları tercih ederler. Yüksek fiyatlı ürünlerin 
en kaliteli ürünler olduğunu düşünürler. Yüksek 
fiyatlı ürünlerin ve markaların satıldığı mağaza 
ve dükkânlara karşı olumlu bir tutum geliştirir-
ler. Genellikle de, en çok satılan ve en çok rekla-
mı yapılan ürünleri tercih ederler. 

•	 Yenilikçilik- Moda Odaklılık: Yenilikleri ve 
modayı yakından takip ederler. Yenilikleri araş-
tırmaktan zevk alırlar ve heyecan duyarlar. Tarz-
larını sürekli güncellerler ve bu onlar için olduk-
ça önemlidir. Bu boyuttaki tüketicilerin bir diğer 
önemli özelliği de sürekli çeşitlilik arayışı içinde 
olmalarıdır. 

•	 Eğlence ve Hazcı Alışveriş Odaklılık: Alışverişi 
zevkli bulurlar ve eğlenmek için alışveriş yaparlar.

•	 Fiyat-Değer Odaklılık: Fiyatı düşük olan veya 
indirimde olan ürünleri araştırırlar. Karşılaştır-
malı olarak alışveriş yaparlar ve verdikleri para 
karşılığında en iyisini almak isterler. 

•	 Plansızlık/Dikkatsizlik: Alışverişe plan yapma-
dan çıkarlar. Ayrıca, alışverişlerinde ne kadar 
harcadıkları ve en iyi ürünleri alıp almadıkları 
konusuyla pek ilgilenmezler. Oldukça özensiz bir 
biçimde alışveriş yaparlar. 

•	 Çeşit Karmaşası Yaşama: Aşırı bilginin olması bu 
gruptaki tüketicilerin kararsız kalmalarına sebep 
olur. Ayrıca fazla mağaza ve marka seçim yapma-
larını zorlaştırır.

•	 Alışkanlıklar ve Marka Bağlılığı Odaklılık: Bu 
kategorideki tüketicilerin favorileri olan marka 
veya mağazalardan alışveriş yaptıkları ve bu ma-
ğaza ve markalardan alışveriş yapmayı alışkanlık 
haline getirirler. Alışkanlık davranışının tüketici 
karar verme tarzının en bilinen boyutlarından 
biri olması tüketicileri, alıştıkları marka ve mağa-
zalardan kolaylıkla vazgeçirememektedir.

Literatüre bakıldığında TTE’yi farklı açılardan ince-
lemiş birçok çalışmanın olduğunu görmek mümkün-
dür. Bunlardan bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir.

TTE’nin Farklı Kültürlere Uygulanması 
Araştırmaları 
TTE’nin ilk kez Amerikan öğrencilerin oluşturduğu 
bir örnek kütle üzerinde uygulanmış olması, öğren-
cilerin genel tüketim eğilimini yeterince temsil ede-
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meyeceği düşüncesiyle birtakım eleştiriler almıştır 
(Walsh ve diğ., 2001, s. 74) Ayrıca farklı kültürlerde 
boyutların farklı çıkacağı düşüncesiyle birtakım araş-
tırmalar yapılmıştır. 

•	 Hafstrom ve diğ. (1992, s. 156) örneklemini Ko-
reli öğrenciler ile Amerikalı öğrencilerin oluş-
turduğu çalışmasında, bu iki farklı kültüre sa-
hip tüketicilerin satın alma tarzları bakımından 
birbirlerine benzer özellikler gösterdiğini ileri 
sürmüştür. Ancak birtakım farklılıklar da söz 
konusudur. Örneğin, “yenilik- moda odaklılık” 
boyutu Koreli tüketicilerce desteklenmemiştir. 
Bunun sebebinin, Koreli tüketicilerin Ameri-
kalı tüketicilere göre daha az bilinçli olması ve 
Kore ekonomisinin de az gelişmiş olmasından 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bu faktör yerine 
Koreli tüketiciler de “zaman ve enerjiyi koruma” 
boyutu ortaya çıkmıştır. 

•	 Benzer şekilde 210 kişilik Yeni Zelandalı genç 
tüketiciler üzerinde yapılan bir başka çalışmada 
benzer sonuçlar elde edilmiş ve orijinal TTE’deki 
sekiz boyuttan taviz verilmemiştir (Dursuvala ve 
diğ., 1993, s. 60). 

•	 Lyonshki ve diğ. (1996, s. 15-16)’nin Yeni Zelan-
dalı, Amerikalı, Yunan ve Hindistanlı tüketicileri 
karşılaştırdıkları bir başka çalışmada ise “fiyat –
değer odaklılık” boyutu desteklenmemiş ancak 
diğer boyutlar desteklenmiştir. 

•	 Mitchell ve Bates (1997, s. 217)’de İngiliz tüke-
ticiler üzerinde yaptıkları çalışmada orijinal 
TTE’ye ek olarak “zaman ve enerjiyi koruma” ve 
“mağaza sadakati”  boyutlarını ortaya koyarak 
10 faktörlü bir yapı elde etmişlerdir. Ancak daha 
sonra buldukları bu 10 faktörlü yapıyı 8 faktöre 
indirgemek istediklerinde ise, orijinal ölçekteki 
“alışkanlıklar ve marka sadakati” boyutunu ve 
daha önce Moschis (1976) tarafından tüketici 
tarzlarına önerilen “mağaza sadakati” boyutunu 
da kaybetmişlerdir. 

•	 Çinli üniversiteli tüketiciler üzerinde yapılan bir 
başka çalışmada da orijinal TTE ile benzer bo-
yutlar elde edilmiştir. Ancak, tüketicinin satın 
alma gücü ve yetişkinler üzerinde yapılacak ça-
lışmalarda farklılığın olabileceği görüşü hakim-
dir (Fan ve diğ., 1998, s. 275). 

•	 Türkçe literatürde de kültür farkına ilişkin TTE 
çalışmaları mevcuttur. Dursun ve diğ. (2013) 
orijinal TTE’nin Türk tüketicisi için uygun olup 
olmadığını ortaya çıkarmak için bir kısmını öğ-
rencilerin bir kısmını ise yetişkinlerin oluştur-
duğu 849 kişilik örneklem üzerinde çalışarak 9 
faktörlü bir sonuca ulaşmışlardır. Bazı faktörler 
birebir benzer sonuçlar verirken, bazı faktörler 
ise farklı faktörlerden birkaç ifadenin bir araya 
gelmesi şeklinde sonuç vermiştir. 

•	 Türk tüketicisi üzerinde yapılan bir başka çalış-
ma da Ceylan (2013)’a aittir. 389 kişilik bir öğ-
renci grubu üzerinde yapılan çalışmada 17 mad-
deli 5 faktörlü bir sonuç elde etmiştir. 

Görüldüğü gibi farklı kültür üzerinde uygulanan TTE 
kimi çalışmalarda birebir benzer sonuçlar verirken, 
bazı çalışmalarda ise çok farklı sonuçlara ulaşılmıştır. 

TTE’nin Farklı Değişkenlerle İlişkilendirilmesi 
•	TTE’nin ilişkilendirildiği değişkenlerden biri 

ürün gruplarıdır. Wang ve diğ. (2004, s. 247) 
giysi seçmede yerli ve ithal ürünleri tercih eden-
ler arasında bulmuş olduğu 8 faktörlü yapının 
farklı önem derecelerinde olduğu sonucuna 
ulaşmışlardır.

•	Bir başka çalışmada ise TTE, kolayda ve beğen-
meli ürünler açısından incelenmiş ve orijinal 
TTE ile benzer tarzlar elde edilememiştir (Bauer 
ve diğ., 2002, s. 174-175’den akt. Ünal ve Erciş, 
2006, s.364). 

•	 Splores ve Splores (1990, s. 139)’in tüketicilerin 
satın alma tarzları ile öğrenme tarzları arasında-
ki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında öğrenme 
tarzları ile satın alma tarzları arasında istatistik-
sel açıdan oldukça anlamlı ilişkiler olduğunu or-
taya koymuşlardır.  

•	Yapılan bir başka çalışma, satın alma tarzları ve 
kişisel değerlere göre pazar bölümlendirme ça-
lışmasıdır. Bu araştırmada TTE’den 10 faktörlü 
bir sonuç elde edilmiştir. Ancak, TTE’nin kişisel 
değerlerle ilişkilendirildiği analizlerde ise Pazar 
5 gruba ayrılmıştır (Ünal ve Erciş, 2006, s. 372-
378). 



642

Tüketicilerin Kişilik Tiplerinin Satın Alma Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi

•	Alnıaçık (2012, s. 16)’ın yaptığı çalışma da ise 
farklı satın alma tarzlarına sahip olan tüketicile-
rin SMS reklamlarına yönelik tutumları, bunları 
kabul etme ve satın alma kararlarından bu rek-
lamlardan yararlanma niyetleri arasında anlamlı 
farklar olduğu tespit edilmiştir. 

TTE’nin Demografik Özelliklerle İlişkilendirilmesi 

•	Mitchell ve Walsh (2004, s. 336-337) Alman tü-
keticilerin cinsiyetlerin satın alma tarzları üze-
rindeki rolü incelemişler ve kadınlar ile erkekler 
arasında satın alma tarzları bakımından farklı-
lıkların olduğunu tespit etmişlerdir. Erkeklerde 
“yenilikçilik- moda odaklılık”, “eğlence- hazcı 
alışveriş odaklılık” ve “fiyat-değer odaklılık” bo-
yutları ortaya çıkmazken, kadınlarda ise “fiyat-
değer odaklılık” ve “alışkanlıklar- marka bağlılı-
ğı” boyutları desteklenmemiştir. Ancak, erkek-
lerde “eğlence ve çeşitlilik arama”, “memnuniyet”, 
“moda- indirim araştırması”, “zaman kısıtı” ve 
“ekonomi araştırması” gibi boyutlar eklenmiştir. 

•	Backewell ve Mitchell (2004, s. 230-231)’in yaşla-
rı 18 ile 22 arasında yaptığı değişen 245 erkek öğ-
renci üzerinde çalışmada ise orijinal TTE’deki 8 
faktöre 4 faktörün daha eklenmesi ile 12 faktörlü 
bir yapı elde edilmiştir. Yeni eklenen bu faktörler 
“zamanı ve enerjiyi koruma”, zaman kısıtı”, “ma-
ğaza bağlılığı ve düşük fiyat araştırması” ve “ma-
ğaza karmaşası” biçimindedir. 

•	Backewell ve Mitchell (2003, s.95)’in yapmış ol-
duğu bir başka çalışma da, Y Jenerasyonu kadın 
tüketicilerin satın alma tarzlarının incelenmesi 
olmuştur. Kadın tüketicilerin orijinal TTE’den 
farklı ve istatistiksel açıdan anlamlı 5 satın alma 
tarzına sahip olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 
Bulgulara göre, “eğlence-kalite araştırması”, “eğ-
lence-indirim araştırması”, alışveriş ve moda ile 
ilgilenmeme”, “zaman ve parayı koruma karma-
şası” ve “trend belirleyen kanunlar” boyutları or-
taya çıkmıştır. 

Kişilik 
Davranış bilimlerinin ve psikolojinin önemli kav-
ramları arasında yer alan kişilik kavramı pek çok 
araştırmacı tarafından farklı tipolojiler ve kuramlar-
la açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri de A tipi 
kişilik ve B tipi kişilik tipolojisidir.  İlk kez 1950’ler-
de Friedman ve Rosenman tarafından geliştirilen tıp 

kaynaklı bu tipolojiler sosyal bilimler literatüründe 
oldukça fazla uygulama alanı bulmuş ve benimsen-
miştir. 

Kardiyolog olan Friedman ve Rosenman’ın bu tipo-
lojileri geliştirmesine neden olan olay ise, klinikleri-
nin bekleme salonundaki sandalyeleri tamire gelen 
döşemecinin sandalyelerin çoğunun sadece ön kı-
sımlarının yırtıldığını söylemesi üzerinedir. Böylece 
iki kardiyolog da kalp hastalarının çoğunun endişeli 
olduklarını ve otururken zor zamanlar geçirdikleri-
ni anlamışlardır. Bu gözlemi başlangıç noktası olarak 
kullanan ve kendi klinik uygulamalarını da temel alan 
Friedman ve Rosenman, hastalarının iki çok fark-
lı davranış model tipi sergilediği sonucuna vardılar. 
Araştırmalar onları farklılıkların kişilik esaslı olduğu 
sonucuna götürdü (Moorhead ve Griffin, 1992’den 
akt., Durna, 2004, s.198). 

A ve B tipi, yaşam içinde ortaya konan bir tutum ve 
davranış biçimidir. B tipi davranış biçiminin özellik-
lerini taşıyan bir insan, bazen A tipi davranış biçimi 
özelliği de gösterebilir. Dünyada hiç bir insan A tipi 
davranış biçiminin bütün özelliklerini aynı baskın-
lıkta sahip olmadığı gibi aynı sıklıkta ortaya koymaz. 
Özelliğin kategorik ve ayırt edici olması, baskın veya 
çekinik oluşuna ve ortaya konma sıklığına bağlıdır 
(Eniseler, 2007, s. 19). 

A tipi ve B tipi kişiliğe sahip bireylerin özellikleri şu 
şekildedir: A tipi kişilik sahibi bireyler, agresif, sabır-
sız, yükselme, başarı hırsı, heyecanlılık, duygusallık, 
acelecilik, insan ilişkilerinde zayıf, planlamayı zaman 
kaybı olarak gören,  sürekli belli bir zamana yetişme 
kaygısıyla aşırı iş yükü altında uzun süre çalışan, haf-
ta sonları ve akşamları eve iş götüren, hatta sık sık 
tatillerini kısa keserek işe dönen, çoğu kez tatil yap-
mayan, kendisiyle ve diğer insanlarla devamlı yarış 
halinde olan ve kariyerinde üst düzeylere ulaşmayı 
amaçlayan, iş koşullarından memnun olmayan, baş-
kalarının çabasından rahatsız olan, üsleri tarafından 
yanlış anlaşılıyor duygusu içinde olan, başkasının sö-
zünü kesen, yerinde duramayan ve otururken sürekli 
ayaklarını oynatan kişilerdir. Zaman zaman aceleci 
tavır takınarak kendisini sürekli bir şeyler yapmak 
zorunda hissederler. A tipi kişiliğe sahip bireylerin 
zamanını çok iyi yönettiği söylenemez (Elliot ve Eis-
dorf, 1982, s.30-31; Tutar, 2007, s.217; Heilbrun Jr ve 
diğ., 1986, s. 527; Aktaş, 2001, s. 31).
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B tipi kişilik özelliklerine sahip bireylerin çalışma 
davranışları, A tipi kişilik özeliklerine sahip bireylere 
göre farklılık göstermekte, dikkatlerini görevle ilgili 
olmayan uyarıcılar üzerine yönelterek, bu uyarıcılara 
daha fazla önem verebilmektedir. Sıkı çalışmadıkları 
ve başarıya önem vermedikleri halde, sabırlı olmaları, 
olayları geniş açıdan değerlendirmek ve dikkatli dü-
şünmek suretiyle, yönetimde üst düzeye kadar yükse-
lebilmektedir (Gümüştekin ve Öztemiz, 2005, s. 277; 
Burger, 2006, s.304; Telmaç, 2012). Gösteriş meraklısı 
olmayan B tipi bireyler, A tiplerinin tersine daha az 
stresle yüz yüze kalırlar. Özel yaşamla iş yaşamları 
arasına kolaylıkla sınır koyabilir, eve döndüklerinde 
iş yaşamından tamamen uzaklaşabilirler (Can ve diğ., 
2006, s.250)B tipi birey, kendisinden ve çevresinden 
emin bir tiptir (Durna, 2010, s.278). Ortam koşul-
larını değiştirmenin olanaksız olduğu, beklentilerin 
değişmesinin tek yol olduğu durumlarda, olumsuz 
duyguların süreklilik kazanmaması bakımından B 
tipi kişiliğe sahip bireyler beklentilerini değiştirme 
esnekliğini kendisine tanıyabilir (Bilgin, 1998, s.14). 

Araştırma 
Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları
Literatürde A tipi ve B tipi kişilik tipolojileri ile satın 
alma tarzlarının bir arada incelendiği bir çalışmaya 
rastlanamamış olması, bu çalışmanın önemini ortaya 
koyarak literatürdeki bir eksiği kapatacağına işaret et-
mektedir. Çalışmanın amacı, tüketicilerin satın alma 
tarzlarının kişilik tiplerine göre farklılık gösterip gös-
termediğini ortaya koymaktır. Ayrıca, A tipi ve B tipi 
kişiliğe sahip kişilerin tüketim tarzlarını belirleyerek 
A tipi ve B tipi tüketici profili ortaya çıkarmaktır. Bu 
amaca binaen araştırmada cevabı aranan sorular şun-
lardır:

•	 Tüketici satın alma tarzları kişilik tiplerine göre 
farklılık gösterir mi?

•	 A tipi ve B tipi kişiliğe sahip kişilerin tüketim 
tarzlarını belirleyerek A tipi ve B tipi tüketici 
profili ortaya çıkarılabilir mi?

Araştırmanın Yöntemi
Araştırma uygulamalı bir araştırma olup veri top-
lama yöntemi olarak anket tercih edilmiş, veriler 6 
Ocak-16 Ocak 2015 tarihleri arasında hem bırak-
topla hem de yüzyüze anket yöntemi ile Sinop ilin-
de kolayda örnekleme yöntemine göre toplanmıştır. 
Yapılması planlanan 500 anketten 372 tanesinden 

geri dönüş olmuş, bunların da sağlıklı biçimde cevap-
lanmamış olanları çıkarıldıktan sonra geriye kalan 
343 anket analize tabi tutulmuştur. Araştırma, daha 
önce Türkçe literatürde satın alma tarzlarının kişilik 
ile ilişkilendirilmesine yönelik fazla çalışmanın ol-
mamasından dolayı hem keşifsel hem de tanımlayıcı 
bir nitelik taşımaktadır. Satın alma tarzlarına yönelik 
literatürde birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. 
Splores ve Kendall’ın 1980’li yılların ortalarında ge-
liştirdikleri Tüketici Tarzları Envanteri (Consumer 
Style Inventory) sonraki yıllarda birçok tüketici 
davranışçılarının ilgisini çekerek, satın alma tarzları 
hem çeşitli pazarlama değişkenleri ile ilişkilendiril-
miş, hem de bu ölçeğin farklı kültürlere uygun olup 
olmadığı da birçok kez araştırılmıştır. Ancak özel-
likle Türkçe literatürde satın alma tarzlarının kişilik 
ile ilişkilendirilmesine ilişkin çalışmalar nicelik ba-
kımından sınırlıdır. Ayrıca uluslararası pazarlama 
literatürü incelendiğinde de satın alma tarzlarının 
kişilik ile ilişkilendirilmesi farklı kişilik kuramlarına 
ve tipolojilerine göre gerçekleştirilirken, Friedman ve 
Rosenman’ın A tipi ve B tipi kişilik tipolojilerine göre 
değerlendirilmemiştir.  Buna göre araştırmaya ait hi-
potezler aşağıdaki gibidir:

H1: Mükemmeliyetçilik ve yüksek kalite odaklılığa 
yönelik tutumlar açısından A tipi ve B tipi ki-
şiliğe sahip tüketiciler arasında farklılık görül-
mektedir.

H2: Çeşit karmaşası yaşamaya yönelik tutumlar açı-
sından A tipi ve B tipi kişiliğe sahip tüketiciler 
arasında farklılık görülmektedir.

H3: Eğlence ve hazcı alışveriş odaklılığa yönelik tu-
tumlar açısından A tipi ve B tipi kişiliğe sahip 
tüketiciler arasında farklılık görülmektedir.

H4: Marka odaklılığa yönelik tutumlar açısından A 
tipi ve B tipi kişiliğe sahip tüketiciler arasında 
farklılık görülmektedir.

H5: Moda odaklılığa yönelik tutumlar açısından A 
tipi ve B tipi kişiliğe sahip tüketiciler arasında 
farklılık görülmektedir.

H6: Fiyat- değer odaklılık/Plansız alışverişe yönelik 
tutumlar açısından A tipi ve B tipi kişiliğe sahip 
tüketiciler arasında farklılık görülmektedir.

H7: Fiyat odaklılık/Eğlence için alışveriş odaklılığa 
yönelik tutumlar açısından A tipi ve B tipi ki-
şiliğe sahip tüketiciler arasında farklılık görül-
mektedir.
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H8: Alışkanlıklar ve marka bağlılığı odaklılığa yö-
nelik tutumlar açısından A tipi ve B tipi kişilik 
arasında farklılık görülmektedir.

Bu hipotezlerin kabulü veya reddini belirleyebilmek 
amacıyla öncelikle keşifsel faktör analizi ile faktörle-
rin literatüre uygun olup olmadığı belirlenmiş, son-
rasında ise hipotezler, satın alma tarzının boyutlarına 
göre kişilik tipleri arasında fark olup olmadığını orta-
ya koyması açısından bağımsız gruplar t testi (Inde-
pendent Sample t- Test) ile değerlendirilmiştir. 

Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin 
Değerlendirilmesi
Araştırmanın amacına hizmet eden anket formu 3 kı-
sımdan oluşmakta olup, ilk kısımda tüketicilerin satın 
alma kararını verirken ne tip bir tüketici olduklarını 

ortaya koymaya yardımcı olan Tüketici Tarzları En-
vanteri (TTE) dir. TTE 1986 yılında Splores ve Ken-
dall tarafından ortaya atılmıştır. 40 ifadenin yer aldığı 
TTE, 5=Kesinlikle Katılıyorum ile 1=Kesinlikle katıl-
mıyorum şeklinde kodlanmış 5’li Likert Ölçeğinden 
oluşmaktadır. Tüketici satın alma tarzları ölçeğinin 
Cronbach Alpha değeri α=0,784 olarak bulunmuştur. 

Anketin ikinci kısmında, kişilik tiplerinin belirlen-
mesinde ise Friedman ve Rosenman (1974) A tipi ve 
B tipi kişilik olarak adlandırdıkları Bortner tarafın-
dan geliştirilen birbirine zıt 7 ifadeden oluşan kişilik 
envanterinden yararlanılmıştır. Bu ölçek daha sonra-
ki yıllarda Aktaş ve Arıkan (1988) tarafından Türkçe-
ye uyarlanmıştır. 7 ifadenin oluşturduğu bu ölçek 8’li 
Semantik Farklar Ölçeği biçimindedir. 

Tablo 1. Kişilik Envanteri

1.Zaman kullanımı konusunda 

titiz değilim. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Zamana karşı aşırı derecede 

duyarlıyım. 

2.İş yaşamında rekabetçi 

değilim. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

İş yaşamında oldukça 

rekabetçiyim. 

3.Baskı altında bile kendimi 

asla acele içinde hissetmem. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Kendimi her zaman acele 

içinde hissederim 

4.Her şeyi detaylı bir şekilde 

düşündükten sonra karar 

veririm. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Bir defada çok şeyi yapmayı 

denerim, daha sonra ne 

yapacağımı düşünürüm. 

5.Bir şeyi yavaşça yaparım. 1 2 3 4 5 6 7 8 
Bir şeyi hızlı şekilde 

yaparım. 

6.Duygularımı ifade ederim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Duygularımı saklarım. 

7. Birçok konuya ilgim vardır.  1 2 3 4 5 6 7 8 
İş yaşamı dışında çok az 

konuya ilgim vardır. 

 

Bu ölçeğin değerlendirilmesinde ölçek puanını 3 ile 
çarparak toplam skorları 100 puanın altında kalan 
kişileri B tipi kişilik, toplam skorları 100 puanın üs-
tüne olan kişilerin ise A tipi kişiliğe sahip olduğunu 
belirtmiştir (Arıkan, 2001, s.34’den akt. Avcı ve Kaya, 
2010, s.62).  Böylece her katılımcının kişilik ölçeğin-
den aldığı toplam skor 21 ile 168 arasında değişmek-
tedir. Bu ölçeğin güvenirliği ise α=0,72 olarak bulun-
muştur. Aşağıdaki “Tablo 1” de A tipi ve B tipi kişilik 
envanteri verilmiştir. 

Anketin üçüncü kısmı ise, katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemeye yardımcı sorulardan oluş-
maktadır. 

Araştırma Bulguları
Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıdaki kısımda 
tablolar halinde açıklanmıştır. 

Demografik Özellikler
Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgi-
ler aşağıdaki “Tablo 2”ki gibidir. 

“Tablo 2”ye göre; katılımcıların yaklaşık %66’sını 
erkekler oluştururken, %34’ünü ise kadınlar oluş-
turmaktadır. Medeni durum açısından bakıldığında 
katılımcıların yaklaşık %69’u bekârlardan, %31’i ise 
evlilerden oluşmaktadır. Yaş grubunda 21-30 yaş ara-
sı katılımcılar, diğer yaş gruplarının toplamı kadar 
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bir paya sahiptir. Yani katılımcıların yarısı 21-30 yaş 
arası bireylerden meydana gelmektedir. Eğitim duru-
munda da lise mezunu bireyler ağır basarken, gelir 
durumunda ise nispeten dengeli bir dağılım göze 
çarpmaktadır. Mesleklere göre de katılımcılar değer-
lendirilecek olursa, en fazla öğrencilerin katılımcı 
olduğu, en az ise serbest meslek çalışanları ve bunu 
takiben ev hanımlarının olduğu görülmektedir. Diğer 
meslek grupları ise nispeten daha dengeli bir dağılı-
ma sahiptir. 

Kişilik Tiplerinin İncelenmesi
“Tablo 3” katılımcıların kişilik tiplerine göre dağılım-
larını göstermektedir.

 Tablo 3. Katılımcıların Kişilik Tiplerine Göre Dağılımı

Buna göre, katılımcıların yaklaşık %52’si B tipi kişi-
liğe sahipken, %48’i de zıt özellikler gösteren A tipi 
kişiliğe sahip tüketicilerden oluşmuştur.

Tüketici Tarzları (Satın Alma Tarzları) Envanteri-
nin Boyutlarının İncelenmesi 
Tüketici tarzlarının belirlenmesi amacıyla yapılmış 
olan keşifsel faktör analizi sonuçları “Tablo 4”de yer 
almaktadır. 

“Tablo 4”de gösterilen satın alma tarzlarına yöne-
lik yapılmış olan keşifsel faktör sonucunda KMO= 
0,76,6; Bartlett p<0,000; s.d.=406; χ2= 3673,337 ola-
rak bulunmuştur. KMO’nun 0,60’ın üzerinde çıkması 
örneklemin faktör analizi için uygun olduğunun gös-
tergesidir (Alpar, 2014, s.529; Özdamar, 1999, s.522). 
Faktör yükü 0,5’in altında olan 10 ifade ile birden 
fazla faktöre giren 1 ifade analizden çıkarılmıştır. 
29 ifadenin oluşturduğu 8 faktör toplam varyansın 
%63,69’unu açıklamaktadır. 

Faktör analizi sonucu, Splores ve Kendall (1986)’ın 
boyutlarına benzer boyutlar ortaya çıkmıştır, an-
cak birebir olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Çı-
kan sonuçlara göre, bu çalışmadaki bazı faktörlerin 
isimleri uygun olarak değiştirilmiştir. Orijinal ölçek 
ile çalışmamızın uygulandığı örnekleme ait ölçekler 
arasındaki benzerlik ve farklılıklar kısaca şöyle özet-
lenebilir:

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Cinsiyet f % Medeni Durum f % 

Kadın 117 34,1 Evli 107 31,2 

Erkek 226 65,9 Bekâr 236 68,8 

Yaş f % Eğitim Durumu f % 

20 ve altı 89 25,9 İlköğretim 52 15,2 

21-30 170 49,6 Lise 183 53,4 

31-40 48 14,0 MYO 31 9,0 

41-50 23 6,7 Üniversite 73 21,3 

51-60 13 3,8 YL ve Doktora 4 1,2 

Ortalama Aylık Gelir f % Meslek f % 

500 TL ve altı 18 5,2 İşçi 65 19,0 

501-1000 TL 57 16,6 Memur 40 11,7 

1001-1500 TL 66 19,2 Esnaf/Tüccar 64 18,7 

1501-2000 TL 64 18,7 Serbest Meslek 13 3,8 

2001-2500 TL 68 19,8 Öğrenci 97 28,3 

2501 TL ve üstü 70 20,4 Ev Hanımı 20 5,8 

 Çalışmıyor 44 12,8 

 

Kişilik Tipi f % 

A Tipi 165 48,1 

B Tipi 178 51,9 
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Tablo 4. Satın Alma Tarzlarına Ölçeğine Ait Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları

Faktörler/ İfadeler 
Faktör 

Yükü 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Faktör 1: Mükemmeliyetçilik-Yüksek Kalite Odaklılık 

S3. Genellikle alışverişlerimde kalitesi en iyi olan ürünü 
almaya çalışırım. 

0,820 

% 10,828 0,817 

S1. Yüksek kaliteli ürünler almak benim için çok önemlidir. 0,783 

S4. En kaliteli ürünleri seçmek için özel bir çaba sarf 
ederim. 

0,755 

S2. Bir ürün satın alacak olduğumda, en iyisini veya en 
kusursuzunu almaya çalışırım. 

0,717 

Faktör 2: Çeşit Karmaşası Yaşama 

S35. Farklı ürünlerle ilgili edindiğim bilgiler kafamın 
karışmasına neden oluyor. 

0,763 

% 8,976 0,741 

S34. Ürünler hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, 
aralarından seçim yaparken o kadar zorlanırım. 

0,753 

S32. Çok fazla marka seçeneği olmasından dolayı seçim 
yaparken kafam karışıyor.  

0,661 

S33. Bazen hangi mağazadan alışveriş yapacağıma karar 
vermek benim için çok zordur.  

0,605 

S29. Sonradan pişman olduğum birçok alışveriş 
yapmışımdır.  

0,576 

Faktör 3: Eğlence ve Hazcı Alışveriş Odaklılık 

S22. Alışveriş yapmak eğlenceli olduğu için zevk alırım.  0,780 

% 8,716 0,703 

S20. Alışverişe gitmek hayatımdaki en eğlenceli 
aktivitelerden biridir.  

0,717 

S21. Alışveriş yapmak zaman kaybıdır.* 0,663 

S18. Yeni bir şeyler satın almak eğlenceli ve heyecan 
vericidir.  

0,640 

Faktör 4:  Marka Odaklılık 

S10. Bir ürün pahalı olduğu ölçüde kalitelidir.  0,726 

% 8,703 0,727 

S13. En çok reklamı yapılan markalar her zaman en iyi 
seçimdir.  

0,695 

S11. Şık mağazalar ve dükkânlar bana en iyi ürünü sunarlar. 0,639 

S5. Satın aldıklarım üzerine çok düşünmem ve özen 
göstermem. 

0,502 

S9. Genellikle pahalı markaları tercih ederim. 0,501 

Faktör 5: Moda Odaklılık 

S15. Sürekli olarak gardırobumu değişen modaya uygun 
olarak yenilerim. 

0,812 

% 7,493 0,778 
S16. Tarzımın modaya uygun olması benim için çok 
önemlidir. 

0,733 

S14. Genellikle, bir veya daha fazla modaya uygun 
kıyafetlerim vardır.  

0,729 

Faktör 6: Fiyat- Değer Odaklılık/Planlı Alışveriş 

S26. Verdiğim paraya değer ürünü dikkatlice bulmaya 
çalışırım. 

0,821 

% 7,213 0,693 S31.Alışveriş esnasında ne kadar harcadığıma dikkat 
ederim.  

0,777 

S24. Çoğunlukla indirimde olan ürünleri satın alırım. 0,607 
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“Bir ürünün beni memnun edebilmesi için en iyisi 
olması yeterli değildir” ifadesi Splores ve Kendall’ın 
çalışmasında olduğu gibi hem mükemmeliyetçilik 
ve yüksek kalite odaklılık boyutuna hem de marka 
odaklılık boyutuna girmiştir. Bu yüzden de analizden 
çıkarılmıştır. 

Mükemmeliyetçilik ve yüksek kalite odaklılık boyu-
tundaki diğer 7 ifadeden 4’ü bu çalışmada da aynı 
boyuta girerken, 1 ifade (satın aldıklarım üzerine 
çok düşünmem ve özen göstermem) farklı bir boyu-
ta girmiş, 2 ifade de (“satın aldığım ürünlere yönelik 
standartlarım ve beklentilerim oldukça yüksektir” ile 
“yeterince iyi görünen bir ürün veya markayı ilk defa 
satın alırken oldukça hızlı davranırım”) faktör yükleri 
0,5’in altında olduğu için analizden çıkarılmıştır. Bu 
faktördeki 4 maddenin güvenirliği α=0,817’dir. 

Çeşitlilik karmaşası yaşama boyutunda orijinal ölçeğe 
ek olarak tek bir madde (sonradan pişman olduğum 
birçok alışveriş yapmışımdır) girmiştir. Bu madde 
orijinal ölçekte plansız/dikkatsiz alışveriş faktöründe 
yer almaktadır. Bu faktördeki 5 maddenin güvenirliği 
α=0,741’dir. 

Eğlence ve hazcı alışveriş boyutundaki bir ifade (be-
nim için alışveriş hoş bir etkinlik değildir) ölçekten 
çıkarken, bir ifade (alışverişi hızlı bir şekilde yapa-
rım) başka bir boyuta girmiş, bir ifade (yeni bir şeyler 
almak eğlenceli ve heyecan vericidir) ise yenilikçilik 
ve moda odaklılık boyutundan bu boyuta girmiş-
tir.  Böylece bu faktördeki 4 maddenin güvenirliği 
α=0,703 olarak bulunmuştur. 

Marka odaklılık boyutundaki 2 ifade (“tanınmış yerel 
markalar benim içindir” ve “en çok satılan markaları 
almayı tercih ederim”) faktör yükünün düşük çıkması 
sebebiyle analizden çıkarılırken, mükemmeliyetçilik-
yüksek kalite odaklılık boyutuna ait 1 ifade (satın al-
dıklarım üzerine çok düşünmem ve özen göstermem) 
bu boyuta girmiştir. Böylelikle bu faktördeki 5 mad-
denin güvenirliği de α=0,727 olarak çıkmıştır.  

Moda odaklılık boyutunda yer alması gereken 1 ifa-
de (yeni bir şeyler satın almak eğlenceli ve heyecan 
vericidir) bu boyuttan başka bir boyuta geçerken, 1 
ifade (çeşitlilik için farklı mağazalardan alışveriş ya-
parım ve farklı markaları tercih ederim) faktör yükü-
nün düşüklüğü sebebiyle analize alınmamıştır. Kalan 
diğer maddelerde yenilikçilikten çok moda ile ilgili 
tutumları ölçmeye yönelik olduğundan bu faktörün 
ismi “moda odaklılık” olarak belirlenmiştir. Bu bulgu 
Dursun ve diğ. (2013, s. 302)’nin bulgusunu da des-
tekler niteliktedir. Bu faktördeki 3 maddenin güve-
nirliği de α=0,778 olarak bulunmuştur. 

Fiyat-değer odaklılık/planlı alışveriş boyutu orijinal 
ölçekteki plansız ve dikkatsiz alışveriş boyutundan 
bir madde (alışveriş esnasında ne kadar harcadığıma 
dikkat ederim) içermektedir. Bu nedenle bu faktörün 
ismi orijinalinden farklı adlandırılmıştır. Bu faktör-
deki 3 maddenin güvenirliği α=0,693’tür. 

Fiyat odaklılık/Eğlence için alışveriş odaklılık bo-
yutunda yer alan 2 ifadenin biri tüketicilerin fiyata 
verdiği önemle ilgili iken, diğeri ise alışverişin hızlı 
yapılmasıyla ilgilidir. Bu nedenle de orijinal ölçekteki 
iki boyutun ismi birlikte verilerek isimlendirilmiştir. 
Bu faktördeki 2 maddenin güvenirliği de α=0,551’dir. 

Faktör 7: Fiyat Odaklılık/Eğlence İçin Alışveriş Odaklılık 

S23. Alışverişi hızlı bir şekilde yaparım. 0,682 
% 5,896 0,551 

S25. Genellikle düşük fiyatlı ürünleri satın alırım. 0,662 

Faktör 8: Alışkanlıklar ve Marka Bağlılığı Odaklılık 

S37.Beğendiğim bir ürün veya marka bulduğumda onu 
kolay kolay bırakmam.  

0,712 

% 5,868 0,577 S38. Alışveriş yapmak için her zaman aynı mağazalara 
giderim.  

0,683 

S36. Tekrar tekrar satın aldığım favori markalarım vardır.  0,671 

*Ters kodlanmıştır.  TOPLAM % 63,693 0,784 

 

Tablo 4. Satın Alma Tarzlarına Ölçeğine Ait Keşifsel Faktör Analizi Sonuçları



648

Tüketicilerin Kişilik Tiplerinin Satın Alma Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi

Alışkanlık ve marka bağlılığı odaklılık boyutu da lite-
ratüre en uygun boyutlardan biridir. Sadece bir ifade 
(düzenli bir şekilde satın aldığım markaları değişti-
ririm) faktörü yükü 0,5’in altında kaldığı için analiz-
den çıkarılmıştır. Bu boyuttaki 3 ifadenin güvenirliği 
α=0,577’dir.

Kişilik Tipleri ile Tüketici Tarzları Arasındaki 
Farkların Ortaya Koyulması
A tipi ve B tipi kişiliğe sahip tüketicilerin satın alma 
tarzlarının birbirinden farklı olup olmadığı bağım-
sız gruplar t testi ile analiz edilerek, analiz sonuçları 
“Tablo 5”de özetlenmiştir.

Tablo 5. A Tipi Kişiliğe Sahip Tüketiciler ve B Tipi Kişiliğe Sahip Tüketicilerin Satın Alma Tarzlarındaki Farklılıklar

Faktörler 
Kişilik 

Tipleri
1
 

Arit. 

Ort. 
F t Sig. Sonuç 

Mükemmeliyetçilik-

Yüksek Kalite Odaklılık 

A  3,87 
2,093 3,468 0,001 Fark vardır. 

B 3,56 

Çeşit Karmaşası Yaşama 
A 3,03 

6,859 -0,493 0,622 Fark yoktur. 
B 3,07 

Eğlence ve Hazcı 

Alışveriş Odaklılık 

A 3,28 
0,670 0,011 0,991 Fark yoktur 

B 3,58 

Marka Odaklılık 
A 2,95 

1,288 2,774 0,006 Fark vardır. 
B 2,72 

Moda Odaklılık 
A 2,99 

0,770 0,085 0,933 Fark yoktur 
B 2,90 

Fiyat- Değer Odaklılık/ 

Planlı Alışveriş 

A 3,63 
1,422 -1,590 0,113 Fark yoktur 

B 3,76 

Fiyat Odaklılık/Eğlence 

İçin Alışveriş Odaklılık 

A 3,21 
0,003 -0,456 0,649 Fark yoktur 

B 3,25 

Alışkanlıklar ve Marka 

Bağlılığı Odaklılık 

A 3,43 
7,786 -0,418 0,677 Fark yoktur 

B 3,46 

1
(1. İfade+ 2. İfade + 3. İfade +4. İfade +5. İfade +6. İfade +7. İfade)x3≤ 100 ise B tipi kişilik 

  (1. İfade+ 2. İfade + 3. İfade +4. İfade +5. İfade +6. İfade +7. İfade)x3> 100 ise A tipi kişilik 

Yukarıdaki analiz sonucuna göre, “mükemmeliyetçi-
lik - yüksek kalite odaklılık” (t=3,468, p<0,001) boyu-
tuna yönelik ve “marka odaklılık” (t=2,774, p<0,006) 
boyutuna yönelik tutumlarına ilişkin A tipi kişiliğe 
sahip tüketiciler ile B tipi kişiliğe sahip tüketiciler 
arasında farklılık görülmektedir.  

“Çeşit karmaşası yaşama” (t=-0,493, p<0,622), “eğ-
lence ve hazcı alışveriş odaklılık” (t=-0,011, p<0,991), 
“moda odaklılık” (t=-0,085, p<0,933), “fiyat- değer 
odaklılık ve planlı alışveriş” (t=-1,590, p<0,113), “fiyat 
odaklılık/eğlence için alışveriş odaklılık” (t=-0,465, 
p<0,649) ve “alışkanlık ve marka bağlılığı odaklılık” 
(t=-0,418, p<0,677) boyutlarına yönelik tutumlar açı-
sından A tipi ve B tipi kişiliğe sahip tüketiciler ara-
sında ise farklılık görülmemiştir. Bu durumda H1 ve 

H4 hipotezleri kabul edilirken, diğer hipotezler red-
dedilmiştir. 

Mükemmeliyetçilik- yüksek kalite odaklılık boyu-
tunda yer alan ifadelere ilişkin A tipi kişiliğe sahip 
tüketicilerin daha katılımcı oldukları görülmektedir. 
Bu sonuç A tipi kişilik özellikleri ile örtüşmektedir. 
A tipi kişiliğe sahip kişilerde mükemmeliyetçilik ve 
idealistlik özellikleri ön plandadır.

Benzer şekilde fark çıkan marka odaklılık boyutun-
daki ifadelere ilişkin de yine A tipi kişilik sahibi tü-
keticilerin katılma eğilimlerinin daha yüksek olduğu 
görülmektedir.  Bu, A tipi kişiliğe sahip yani hırslı, re-
kabetçi özellikler gösteren kişilerin markalı ürünleri 
kullanma eğilimlerinin daha yüksek olduğu anlamı-
na gelmektedir. 
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A tipi kişilik özelliğine sahip tüketiciler alışverişlerin-
de fazla zaman harcamaktan hoşlanmazlar. Bu bulgu 
da A tipi kişilik özelliklerini destekler niteliktedir. 
Çünkü A tipi kişiler hız odaklı ve sabırsız kişilerdir. 
Zaman onlar için çok önemlidir. Adeta zamanla yarış 
eder durumdadırlar. Ancak buna rağmen zamanı çok 
iyi yönettikleri söylenemez. 

Ürünlere yönelik aşırı bilgiden dolayı çeşit karmaşası 
yaşayan tüketicilerden B tipi kişiliğe sahip olanların 
bu boyuttaki tutumlara yönelik daha çok katılımcılık 
sergiledikleri görülmektedir. Bu durum literatürdeki 
B tipi kişilik özelliklerini destekler nitelikte değildir. 
Çünkü, B tipi bireyler içinde bulundukları karmaşık 
durumu esnetme yeteneğine sahiptirler. 

Tablo 6. A Tipi ve B Tipi Tüketici Profilleri

A Tipi Tüketici B Tipi Tüketici 

En iyi ve kusursuz ürünleri satın almak 
isterler. 

Aşırı ürün bilgisinden dolayı çeşit 
karmaşası yaşarlar. 

Ürün kalitesi önemlidir. İndirimde olan ürünleri tercih ederler. 

Markalı ürünleri kullanmayı severler. Alışverişten zevk alırlar. 

Lüks ve pahalılığa önem verirler. Para harcarken dikkatli davranırlar. 

Modayı takip ederler. 
Marka bağlılıkları vardır. Kolay kolay 
kullandıkları markadan vazgeçmezler. 

Alışveriş yapmayı zaman kaybı olarak 
gördükleri için hızlı bir şekilde 
alışverişlerini tamamlarlar. 

Reklamı çok yapılan ürünleri ve en çok 
satılan ürünleri satın almayı tercih 
ederler. 

Plansız (impulse) alışveriş eğilimlidirler. Alışverişten zevk alırlar. 

 

B tipi kişilik özelliğine sahip tüketiciler aynı zamanda 
A tipi kişilik özelliğine sahip tüketicilerden daha çok 
alışkanlıklara bağlılıkları ve marka bağlılıkları vardır. 
Kolay kolay kullandıkları markalardan vazgeçmezler. 
Aslında bu özellikleri esnek ve rahat yapılarına ters 
düşmektedir. 

B tipi kişilik özelliğine sahip tüketiciler, A tipi kişilik 
özelliğine sahip tüketicilere göre alışverişi zevkle ya-
parlar. Alışveriş onlara haz ve mutluluk verir ve alış-
veriş yapmayı eğlenceli bir aktivite olarak görmekte-
dirler. 

B tipi kişilik özelliğine sahip tüketiciler, A tipi kişilik 
özelliğine sahip tüketicilere göre fiyat- değer arasın-
daki dengeyi daha çok önemserler. Yani, verdikleri 
paranın gerçekten karşılığını almak isterler.  Ayrıca 
para harcarken dikkatli davranmaları ve planlı alış-
veriş yaptıkları özelliklerinden de yola çıkarak A tipi 
kişilik özelliğine sahip tüketicilere göre daha kısıtlı 
bütçeye sahip oldukları da söylenebilir. Bu nedenle 
de elde edecekleri fayda fiyattan daha fazla olmalıdır. 

Hem satın alma tarzlarının boyutlarına ilişkin hem 
de her boyuttaki ifadeler ayrı ayrı incelendiğinde, 
tutumlarının şiddeti A tipi ve B tipi kişiliğe sahip 
tüketicilerin özellikleri hakkında bilgi vermektedir. 
Yukarıdaki “Tablo 6” de bu özellikler özetlenerek, A 
tipi tüketici profili ve B tipi tüketici profili çıkarılma-
ya çalışılmıştır.  

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 
Tüketici davranışı araştırmalarında sıklıkla gündeme 
gelen konulardan biri kişiliktir. Çünkü kişilik tüketi-
cinin satın alma karar sürecine etki eden önemli psi-
kolojik etkenlerden biridir. Bu çalışmada da, kişilik 
tipolojileri olan A ve B tiplerinin satın alma tarzla-
rındaki farklar ortaya konmaya çalışılmıştır. Öncelik-
le pazarlama literatüründe fazlaca araştırmaya değer 
bulunan tüketici tarzları envanterinin orijinal haliyle 
uyumlu olup olmadığını sınamak için yapılan faktör 
analizi sonucunda, orijinale yakın bir yapı elde edil-
miştir. Elde edilen boyutların isimleri de orijinalinden 
çok az farklılık göstermektedir. Bu boyutlar, mükem-



650

Tüketicilerin Kişilik Tiplerinin Satın Alma Tarzlarına Etkisinin İncelenmesi

meliyetçilik- yüksek kalite odaklılık, çeşit karmaşası 
yaşama, eğlence ve hazcı alışveriş odaklılık, marka 
odaklılık, moda odaklılık, fiyat-değer odaklılık/planlı 
alışveriş, fiyat odaklılık/ eğlence için alışveriş odaklı-
lık ve alışkanlıklar ve marka bağlılığı odaklılık olarak 
isimlendirilmişlerdir. Çıkan bu boyutlara ilişkin A 
tipi ve B tipi kişilik arasında farkın olup olmadığının 
sınanması üzerine de mükemmeliyetçilik-yüksek ka-
lite odaklılık boyutu ile marka odaklılık boyutu açı-
sından A ve B tipi kişiliğe sahip tüketiciler arasında 
istatistiksel farklar ortaya çıkmıştır. A ve B tipi kişi-
liğe sahip bireylerin grup ortalamalarından hareket-
le de A ve B tipi tüketici profillerini ortaya koymak 
mümkün olmuştur. A tipi tüketiciler, kusursuz, kali-
teli ve markalı ürünleri tercih eden, gösterişe, lükse 
önem veren, pahalı ürünleri satın almaktan hoşlanan, 
modayı takip ederek, sürekli değişen modaya uygun 
gardırobunu yenileyen, kişisel özellikleri itibariyle za-
manla yarıştıklarından alışverişi de zaman kaybı ola-
rak gören, planlı programlı hareket etmeyi sevmedik-
lerinden plansız ve düşünmeden satın alan tüketici-
lerdir. B tipi tüketiciler ise, A tipi tüketicilerin aksine, 
pahalılıktan yana değil indirimden yanadırlar. Ayrı-
ca, alışverişlerinde plansız hareket etmezler, ne kadar 
harcadıklarına dikkat ederler. Alışveriş onlar için bir 
zevktir. Reklamı çok yapılan ve çok satılan ürünleri 
tercih ederek, riski minimize etmeye çalışırlar. Bu 
durumda bütçenin onlar için önemli olduğunu söy-
lemek yanlış olmayacaktır. Aşırı ürün bilgisinden ve 
çeşitlilikten dolayı karmaşa yaşarlar. Marka bağlılık-
ları vardır. Kullandıkları markayı kolay kolay bıraka-
mazlar. Aslında bu da bir çeşit risk almaktan kaçınma 
olarak değerlendirilebilir. Çünkü B tipi kişiliğe sahip 
olanlar ortam koşullarına rahatlıkla adapte olabilen, 
esnek tiplerdir. Ancak, söz konusu maddi konular 
olduğunda bu konuda temkinli yaklaşıyor olabilirler. 

Gelecek çalışmalarda kişilik tipleri envanteri ile ge-
çerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış hedonik, impul-
sive, kompülsif satın alma ölçekleri ile uygulanarak 
A tipi ve B tipi kişilik tiplerine sahip kişilerin tüke-
tim özellikleri daha belirgin hale getirilebilir ve daha 
farklı özellikler ortaya konabilir. 

Ayrıca gelir durumu incelenmesi gereken bir başka 
konu olarak görülmektedir. Çünkü bulgular B tipi ki-
şilikler için bütçenin önemli olduğu kanısı uyandır-
maktadır. Bu nedenle bu konunun açığa kavuşturul-
ması bilimsel açıdan literatürdeki bir eksiği gidermiş 
olacaktır.

Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada birtakım kı-
sıtlar altında gerçekleştirilmiştir. Zaman bunların ba-
şında gelmektedir. Örneklemi sadece Sinop halkının 
oluşturması da önemli kısıtlardan biridir. Büyük ve 
kozmopolit şehirlerde daha farklı sonuçlar elde edi-
lebilir. 
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Anahtar Kelimeler: Lüks, Lüks Markalar, Tüketici 
Davranışı, Algılama, Ölçek Geliştirme

Giriş ve Amaç
Global danışmanlık şirketi Bain&Company’e göre 
1990’da 60 milyar USD olan lüks markalar/ürünler 
global pazar büyüklüğü, 2012’de 1.4 trilyon USD’ye 
ulaşmıştır. Hızlı büyüyen ve çok karlı bir pazar olan 
lüks markalar/ürünler pazarı, pazarlama biliminde de 
son dönemlerde ayrıca ele alınan bir alt başlık olarak 
öne çıkmaktadır. Buna karşılık, “lüks marka nedir?” 
sorusunun cevabının literatürde üzerinde uzlaşmaya 
varılmış bir tanımı olmadığını, çok boyutlu ve kişiden 
kişiye göre değişen bir kavram olması nedeni ile de 
daha çok “lüksün nasıl algılandığı” üzerine çalışmalar 
yapıldığını ve bu konuda modeller/ölçekler geliştiril-
diği görülmektedir. Bu çalışma ile, literatürde varolan 
lüks markalar algılaması üzerine oluşturulan modeller 
ve ölçeklerden yola çıkılarak yeni bir ölçek oluşturul-
muştur. Oluşturulan ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği 
test edilmiş ve sağlanmıştır. Bu çalışma sonucunda çı-
kan ölçeğin, lüks ürünler/markalar konusunda çalış-
ma yapmayı hedefleyen pazarlama akademisyenlerine 
ve lüks ürün/marka pazarlaması için çalışan pazarla-
ma profesyonellerine hizmet etmesi amaçlanmıştır.

Literatür Analizi
Lüks kavramı yeni olmamakla beraber, net bir tanı-
mı olmayan bir kavramdır (Choi, 2003). Lüks mar-
kalar üzerine yapılan akademik çalışmalarda lüksün 
tanımından ziyade “lüksün nasıl algılandığı” üzerin-

de yoğunlaşıldığını ve bu kavramın genellikle statü 
(O’Cass ve McEwen, 2004, Okonkwo, 2009, Truong, 
Simmons, McColl ve Kitchen, 2008), sembolik değer 
(Keller, 2009, Vickers ve Renand, 2003), eşsizlik (At-
wal ve Williams, 2009, Christodoulides, Michaelidou 
ve Li, 2009), lüzumsuzluk (Wiedmann vd., 2009), 
kalite (Atwal, Williams, 2009, Christodoulides vd., 
2009), yüksek fiyat (Keller, 2009 ve Choi, 2003), zevk/
keyif için tüketim (Christodoulides vd., 2009, Vigne-
ron ve Johnson, 2004), kişilik uzantısı (Christodouli-
des vd., 2009, Vigneron ve Johnson, 2004) ve estetik 
güzellik (Kapferer, 1997) gibi boyutlarla anlaşılmaya 
çalışıldığı görülmektedir. Kapferer (1998)’e göre, lüks 
kavramı güzellik, mükemmellik, sihir/büyü, eşsizlik, 
kalite ve eşsizlik boyutları olan subjektif bir kavram-
dır. Dubois vd. (2001) lüks tüketim algılamasını ölç-
mek için mükemmel kalite, çok yüksek fiyat, eşsizlik, 
estetik, köklü geçmiş, lüzumsuzluk olarak altı boyut ta-
nımlamışlardır. Vigneron ve Johnson (2004), bu alan-
da varolan pekçok çalışmayı biraraya getirerek “Mar-
ka Lüks Endeksi” (Brand Luxury Index) adında bir 
ölçek oluşturmuşlardır. Bu ölçek, algılanan gösterişçi-
lik (perceived conspicuousness),algılanan eşsizlik (per-
ceived uniqueness), algılanan kalite, algılanan zevk/
keyif (perceived hedonism), algılanan kişilik uzantısı 
( extended self) boyutlarını kapsamaktadır. Literatür 
taraması sonucunda lüks marka tüketiminin algılama 
ölçümü için varolan ölçekler ve modeller incelenerek 
bu çalışma kapsamında yeni bir ölçek oluşturulması 
hedeflenmiştir. Test edilecek ölçek için literatürde ta-
nımlanan boyutlara (finansal, sembolik, fonksiyonel) 
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ek olarak, bu çalışmaya özgün olarak literatürde ta-
nımlanmamış yeni bir boyut ekleme önerisi yapılmış-
tır:  Marka İmajı ve Kullanılan Pazarlama Araçları.

 

Tasarım ve Yöntem
Çalışma için yedişer kişiden oluşan iki grup ile odak 
görüşmeleri yapılmıştır. Gruplardan birisi doktora 
öğrencilerinden, diğeri ise en az 4 senelik iş geçmi-
şi olan pazarlama profesyonellerinden oluşmaktadır. 
Bu görüşmelerde “Hangi markalar lükstür? Bir mar-
kaya neden lüks deriz? Hangi özellikleri bir markayı 
diğerine göre lüks yapar?” gibi sorulara cevap aran-
mıştır. Görüşme sırasında verilen cevaplar,  unsurlar, 
özellikler tekrarlanma sayıları ile listelenmiş ve içerik 
analizleri yapılmıştır. Benzer cevaplar birleştirilmiş, 
az tekrar edilen cevaplar çalışma kapsamından atıl-
mıştır. Oluşturulan son listedeki unsurlar, iki bağım-
sız hakem tarafından, kendilerine araştırmacı tara-

fından verilen boyutlar altına kategorize edilmiştir. 
Bağımsız gözlemciler arasındaki ve içindeki uyum  
94% , Cohen’s Kappa değeri 0.76 olarak hesaplanmış-
tır. Finansal boyut altındaki cevap sayısı azlığı nedeni 
ile, bu boyut altındaki cevaplar Sembolik boyutu al-
tına taşınmıştır. Kalan üç ana boyut altında toplanan 
cevaplar ile 40 soruluk bir anket düzenlenmiştir. An-
ket, surveymonkey.com adresi üzerinden 40 kişi tara-
fından cevaplanmıştır. Ankete verilen cevaplar için, 
SPSS programı ile Keşifsel Faktör Analizi ve Güve-
nilirlik Analizi yapılmıştır.  Son olarak Çok-özellikli 
çok-yöntemli matriks ile yapılan ölçek için geçerlilik 
ve güvenilirlilik test edilmiş ve sağlanmıştır.

Bulgular
Lüks markalar algılaması ölçümü için kullanılacak 
ölçek üç boyuttan oluşmaktadır: Sembolik, Fonksiyo-
nel/İlişkisel ve Marka İmajı ve Kullanılan Pazarlama 
Araçları.

 

UNSUR/ÖZELLİK BOYUT 

 

Lüks markalar, benim kim olduğumu 
yansıtır 

SEMBOLİK 

Lüks markalar, özel bir gruba ait olduğumu 
hissettirir 

 

Lüks markalar, ‘sadece benim için’, ‘bana 
özel’ hissi verir 

 

Lüks markalar, bana kendimi başarılı 
hissettirir 

 

  

  

Lüks bir markanın bilinen bir imajı vardır FONKSİYONEL-İLİŞKİSEL 

Lüks markaların ürünleri daha dayanaklıdır  

Lüks markalar güvenilirdir  

Lüks markalar estetiktir  

Lüks markaların ürünlerinde bir problem 
olduğunda, satış sonrası hizmetleri özeldir 

 

  

Bir mağaza atmosferine bakarak o 
markanın lüks olup olmadığını 
söyleyebilirim 

MARKA İMAJI VE KULLANILAN 
PAZARLAMA ARAÇLARI 

Lüks markaların köklü geçmişleri vardır  

Nerede satıldığına bakarak bir markanın 
lüks olup olmadığını söyleyebilirim 
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Sonuç/Öneriler ve Kısıtlar: Bu çalışma sonucunda 
elde edilen ölçek, lüks marka algısının kişisel ve kişi-
lerarası algılamalardan etkilendiğini göstermektedir. 
Bu ölçekte belirtilen unsurların lüks marka yaratmak 
isteyen veya varolan lüks markalarının performansını 
ölçümlemek isteyen pazarlama profesyonellerine yar-
dımcı olacağı düşünülmektedir. Bu unsurlar kullana-
rak yapılan saha araştırmaları ile, aynı hedef kitleye 
hitap eden lüks markaların birbirlerine göreceli güçlü 

ve zayıf yanlarını tespit etmeleri mümkün olabilecek-
tir. Bu çalışmada, daha önce literatürde tanımlanma-
yan Marka İmajı ve Kullanılan Pazarlama Araçları 
unsurlarının da lüks marka algılamasına etki ettiği 
gösterilmiştir. Bu boyut, gelecek araştırmalar için 
pazarlama akademisyenleri tarafından daha detaylı 
incelenebilir. Yine bu boyut, pazarlama profesyonel-
lerinin promosyon, dağıtım, satış sonrası hizmet gibi 
önemli konularda stratejilerine yön verebilir.
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Anahtar Kelimeler: Yöre Dışı Alışveriş, Yöre İçi 
Alışveriş, Kıyafet Kalitesi, Modaya Düşkün Olma, Yöre 
Dışı Alışveriş Keyfi

Giriş ve Amaç
Tüketicilerin yöre dışı alışverişe yönelmesinin 1980’li 
yıllarda başladığı ileri sürülmektedir (Hutcheson & 
Moutinho, 1998). Bu dönemden itibaren iletişim ve 
ulaşım teknolojilerinde yaşanan gelişmeler nedeniy-
le, tüketiciler yöre içi alışveriş ile yetinmemektedirler 
(Pinkerton, Hassinger & O’Brien, 1995). Belirtilen 
gelişmeler tüketicilerin hareketliliğini (mobility) art-
tırmaktadır (Prentice, 1992). Dolayısıyla, tüketiciler 
istedikleri ürünleri satın almak için yöre dışına yöne-
lebilmektedir (Thompson, 1971).

Tüketicilerin yöre dışı alışverişi tercih etmesini yöre 
dışındaki ürünlerin kalitesi (Hutcheson & Moutin-
ho, 1998), tüketicinin moda mallarına ulaşma isteği 
(Tek & Orel, 2006, s. 166) gibi faktörler etkileyebil-
mektedir. Ayrıca, kentleşmeyle birlikte (Jarratt, 1998) 
büyük yerleşim yerleri çeşitlilik ve ürün fiyatları ko-
nusunda tüketicilere daha fazla seçenek sunmaktadır 
(Cowell & Green, 1994). 

Bu çalışmanın amacı; kıyafet kalitesi, perakende hiz-
met kalitesi, modaya düşkün olma, topluma bağlılık 
ve terör korkusunun yöre dışı alışveriş keyfine etki-
sine; kıyafet kalitesi, perakende hizmet kalitesi, mo-
daya düşkün olma, topluma bağlılık, terör korkusu ve 
yöre içi pazar özelliklerinin yöre dışı alışveriş sıklığı-
na; yöre dışı alışveriş keyfinin ise yöre dışı alışveriş 
sıklığına etkisinin araştırılmasıdır. 

Literatür Analizi
Guo ve Wang (2009) da ürün kalitesinin yöre dışı 
alışveriş keyfini olumlu yönde etkilediğini belirt-
mektedir. Veerasoontorn ve Beise-Zee (2010) hizmet 
kalitesinin tüketicilerin yöre dışı alışverişten keyif 
almasını olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir. 
Guo ve Wang (2009) ise, modaya düşkün olan tüke-
ticilerin yöre dışı alışverişten keyif aldıklarını belirt-
mektedir. Bazı tüketiciler yöre içindeki mağazaların 
sunduğu hizmetten tatmin olmadıklarında yöre dı-
şından alışveriş yapabilmekte ve bu nedenle suçluluk 
duygusuna kapılabilmektedir (Jarratt, 1996). Dolayı-
sıyla, topluma bağlı bireylerin yöre dışında alışveriş 
yaptıklarında hissettikleri suçluluk duygusunun, yöre 
dışı alışveriş keyiflerini olumsuz etkileyebileceği ileri 
sürülebilir. Terör korkusu bireylerin gerçekleştirdik-
leri faaliyetlerden keyif almalarını olumsuz yönde 
etkilemektedir (Toohey, Taylor & Lee, 2003). Böyle-
likle terör korkusunun, tüketicilerin alışveriş keyfini 
olumsuz etkileyebileceği ileri sürülebilir. 

Ürün kalitesi yöre dışı alışveriş sıklığını olumlu yön-
de etkilemektedir (Guo & Wang, 2009). Tüketiciler, 
daha iyi hizmet alabilmek için yöre dışına çıkabil-
mektedirler (Lau & Yau, 1985). Yöre dışındaki hiz-
met kalitesi yöre dışı alışveriş sıklığını olumlu yön-
de etkilemektedir (Guo, Vasquez-Parraga & Wang, 
2006). Tüketiciler yöre dışı alışverişlerinde moda olan 
ürünleri satın almaktadırlar (Thompson, 1971). Tü-
keticilerin modaya düşkünlüğü ile yöre dışı alışveriş 
sıklığı olumlu yönde ilişkilidir (Varshney & Goyal, 
2005). Toplumdaki sosyal bağları kuvvetli ve topluma 
bağlılığı yüksek olan bireyler alışverişlerini yöre için-
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deki mağazalarda yapmaktadırlar (Cowell & Green, 
1994).  Tüketicinin yerleşim yerine bağlılığı yöre dışı 
alışveriş davranışını olumsuz etkilemektedir (Jarratt, 
2000). Tüketiciler güvenli bir ortamda alışveriş yap-
mak istemektedirler (Levy & Weitz, 2009, s. 74). Te-
rör bireylerin daha az tüketmesine (Frey, Luechinger 
& Stutzer, 2004) ve terör yaşanan yerlerde alışveriş 
yapmaktan kaçınmasına sebep olmaktadır (Nitsch & 
Schumacher, 2003). Yöre dışı alışveriş, yöre içindeki 
alışveriş olanaklarının kısıtlı olmasından kaynaklan-
makla birlikte (Mäki, 2012), tüketicinin yöre içi pazar 
özelliklerini olumsuz bulması, yöre dışı alışverişin en 
önemli sebepleri arasında bulunmaktadır (Lennon 
vd., 2009). Böylece, tüketicilerin yöre içi pazara iliş-
kin olumsuz değerlendirmelerinin, tüketicilerin yöre 
dışı alışveriş yapmasına neden olabileceği ileri sürü-

lebilir. Tüketiciler alışveriş yapmanın verdiği keyif se-
bebiyle yöre dışı alışveriş gerçekleştirebilmektedirler 
(Jarratt, 1998). Literatürde alışveriş keyfi ve yöre dışı 
alışveriş sıklığı arasında olumlu yönde bir ilişki bu-
lunmaktadır (Wang, Doss, Guo & Li, 2010).

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışmada yöre dışı alışveriş kapsamında, mağaza-
lı perakendecilikte yöre dışı alışveriş ele alınmıştır. Bu 
çalışmanın uygulaması ülke içinde ilçeden il merke-
zine doğru gerçekleşen kentsel yöre dışı alışverişi ele 
almaktadır. Çalışmanın modeline uygun olan ürünü 
tespit edebilmek için keşifsel araştırma yöntemi kul-
lanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesine yönelik ne-
densel araştırma yöntemi kullanılmıştır.

H1:  Kıyafet kalitesi yöre dışı alışveriş keyfini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H2:  Perakende hizmet kalitesi yöre dışı alışveriş key-
fini olumlu yönde etkilemektedir.

H3:  Modaya düşkün olma yöre dışı alışveriş keyfini 
olumlu yönde etkilemektedir.

H4:  Topluma bağlılık yöre dışı alışveriş keyfini olum-
suz yönde etkilemektedir.
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H5:  Terör korkusu yöre dışı alışveriş keyfini olumsuz 
yönde etkilemektedir.

H6:  Kıyafet kalitesi yöre dışı alışveriş sıklığını olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H7:  Perakende hizmet kalitesi yöre dışı alışveriş sıklı-
ğını olumlu yönde etkilemektedir.

H8:  Modaya düşkün olma yöre dışı alışveriş sıklığını 
olumlu yönde etkilemektedir.

H9: Topluma bağlılık yöre dışı alışveriş sıklığını olum-
suz yönde etkilemektedir.

H10: Terör korkusu yöre dışı alışveriş sıklığını olum-
suz yönde etkilemektedir.

H11: Yöre içi pazar özellikleri yöre dışı alışveriş sıklığı-
nı olumsuz yönde etkilemektedir.

H12: Yöre dışı alışveriş keyfi yöre dışı alışveriş sıklığını 
olumlu yönde etkilemektedir.

Bu çalışmada uygulama bölgesi olarak Ankara’nın 
Polatlı ilçesi seçilmiştir. Araştırma kapsamında in-
celenecek ürünün belirlenmesi amacıyla keşifsel 
araştırma yapılmıştır. Keşifsel araştırmada Polatlı’da 
ikâmet edip, Ankara’da alışveriş yapan 50 kişi ile Po-
latlı ilçe merkezinde yüz yüze görüşme yapılmıştır. 
Katılımcılara Ankara’daki alışverişlerinde hangi mal/
hizmeti satın aldıkları sorulmuştur. Keşifsel nitelikte-
ki bu ön araştırma sonuçlarına göre sıklıkla alışveriş 
yapılan ürün kategorileri sırasıyla “giyim ve ayakka-
bı” (%66,67); “elektronik eşya” (%12,35); “sağlık hiz-
metleri” (%7,41) ve diğer ürünlerdir (%13,58).

Araştırmanın evrenini Polatlı’da ikamet eden ve 
Ankara’da kıyafet alışverişi yapan tüketiciler oluş-
turmaktadır. Örneklemin belirlenmesinde Polatlı’da 
ikâmet edip Ankara’da kıyafet alışverişi yapan tüketi-
cileri tespit etmek gerekmektedir. Ancak, bu tüketici-
lerin tümüne ulaşmak imkânsızdır. Örneklem çerçe-
vesinin belirlenemediği durumlarda olasılıklı olma-
yan örnekleme yöntemleri kullanılmaktadır (Kavak, 
2013, s. 224).  Bu sebeple söz konusu tüketicilere ula-
şabilmek için olasılıklı olmayan örnekleme yöntem-
lerinden kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Bu şekilde Polatlı ilçesinde ikamet eden ve Ankara’da 
kıyafet alışverişi yapan toplam 250 kişiye ulaşılmıştır. 

Soru kâğıdı Ankara ili Polatlı ilçesinde yüz yüze anket 
yöntemiyle yürütülmüştür. Hipotezlerin test edilme-
sinde LISREL programından faydalanılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Yapısal eşitlik modellemesi analizi sonuçlarına göre 
H3, H11 ve H12 hipotezleri desteklenmiştir. Diğer ta-
raftan H1, H2, H4 H5, H6, H7, H8, H9 ve H10 hipotezleri 
desteklenmemiştir. 

Modaya düşkün olmanın yöre dışı alışveriş keyfini 
olumlu yönde etkilediğini öne süren üçüncü hipotez 
desteklenmiştir. Literatürde modayı takip eden (Gut-
man & Mills, 1982), modada yenilikçi (fashion inno-
vator), fikir lideri (Lumpkin, 1985), moda lideri (fas-
hion leader) (Goldsmith & Stith, 1993; Angelo, 2010) 
tüketicilerin alışverişten keyif aldığı belirtilmektedir. 
Benzer şekilde modaya düşkün (Iyer & Eastman, 
2010) tüketiciler alışverişten keyif almakla birlikte 
Guo ve Wang (2009) da, modaya düşkün olan tüke-
ticilerin yöre dışı alışverişten keyif aldıklarını ifade 
etmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada literatüre para-
lel olarak yöre dışı alışveriş keyfinde modaya düşkün 
olmanın olumlu etkisi tespit edilmiştir.

Yöre içi pazar özelliklerinin yetersiz olmasının yöre 
dışı alışveriş sıklığını olumlu yönde etkileyebileceğini 
öne süren onbirinci hipotez desteklenmiştir. Litera-
türe göre, yöre içi pazar özelliklerinin yetersiz olması, 
tüketicinin yöre dışı alışveriş yapmasının en önemli 
sebeplerinden biridir (Miller, Schofield-Tomschin, & 
Kim, 1998). Yöre içi pazar özellikleri bu çalışma kap-
samında hizmet kalitesi, kıyafet kalitesi, ürün çeşitli-
liği, fiyat, aranan ürünün bulunması, kredi kartı ile 
alışveriş imkânı, otopark olanakları, mağaza atmos-
feri, mağazaya ulaşım süresi, mağazanın konumu, 
mağaza çalışma saatleri ve mağazadaki indirimler/
çekilişlerden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada, 
literatüre paralel olarak (Johnson et. al, 2006) yöre içi 
pazar özelliklerinin yetersizliğinin yöre dışı alışveriş 
sıklığına olumlu etkisi tespit edilmiştir.

Onikinci hipotez yöre dışı alışveriş keyfinin yöre dışı 
alışveriş sıklığını olumlu yönde etkileyebileceğini 
önermekte ve desteklenmektedir. Dolayısıyla bu hi-
potezde literatüre (Guo & Wang, 2009) paralel sonuç-
lar elde edilmiştir.
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Türkiye’de yöre dışı alışveriş ile ilgili akademik bir ça-
lışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma yöre 
dışı alışveriş kavramı ve öneminin yanısıra yöre dışı 
alışverişe etki eden faktörleri ayrıntılı bir şekilde ele 
alarak ülkemiz literatüründeki boşluğa katkıda bu-
lunmaktadır. 

Gelecek araştırmalarda Varshney ve Goyal (2005)’in 
özetlemiş olduğu şekilde mağazalı perakendecilik 
kapsamında Ankara’da ya da başka bir ilde- kırsaldan 
kırsala, kırsaldan kente, kent merkezinden yöreken-
te, kentten kente - yöre dışı alışveriş incelenebilir. 
Bununla birlikte gelecek çalışmalarda çalışmanın 
kapsamı bakımından sınır bölgeleri arasında gerçek-
leşen yöre dışı alışveriş ve Türkiye’den başka bir ül-
keye (uluslararası yöre dışı alışveriş) seyahat edilerek 
yapılan yöre dışı alışveriş incelenebilir.

Mağazasız perakendecilik kapsamında ise evden 
alışveriş incelenerek, internet, telefon, televizyon ve 
katalog aracılığıyla gerçekleştirilen yöre dışı alışveriş 
araştırılabilir. Ayrıca yöre dışı alışverişte mağazalı ve 
mağazasız perakendeciliğin bir arada incelenmesi 
bağlamında çok kanallı yöre dışı alışveriş de ele alı-
nabilir.

Bu çalışma kapsamında perakende hizmet kalitesini 
ölçmek amacıyla yalnızca mağaza çalışanları ile ilgili 
karşılıklı iletişim kurabilmeye yer verilmiştir. Ancak 
perakende işletmelerinde hizmet kalitesinin ölçül-
mesinde mağazanın fiziksel özellikleri (Siu & Cheung, 
2001; Siu & Chow, 2003), mağazanın güvenilirliği 
(Bhaskar & Shekhar, 2011), problem çözebilme (Siu & 
Cheung, 2001) ve mağaza politikası (Thenmozhi ve 
Dhanapal, 2011) da kullanılmaktadır. Gelecek çalış-
malarda perakende hizmet kalitesinin farklı alt bo-
yutlarının yöre dışı alışverişe etkisi incelenebilir.
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Anahtar Kelimeler: Tüketici Kimliği, Küresel 
Tüketim Eğilimi, Küresel Marka Tutumu

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde artan küreselleşme ve küreselleşmenin 
etkileriyle birlikte tüketici kimliği daha ön plana çıkan 
bir değişken olmuş, ancak tüketici kimliği çalışmala-
rı pazarlama yazınında hak ettiği yeri bulamamıştır. 
Tüketimin birçok aşamasında en etkili faktörlerden 
biri olmasına rağmen, özellikle küresel ortamda “tü-
ketici kimliğinin” küresel tüketim üzerindeki etkileri 
yeterince araştırılmamıştır. Tüketimin ekonomik bir 
faaliyet olmaktan çok, kültürel ve sosyal bir faaliyet 
olmasıyla birlikte tüketiciler de kendi kimliklerini 
yansıtabilecek şekilde tüketime yönelmiştir. Günü-
müzde artık kültürel unsurlar temelli bir bakış açısı 
diğerlerine nazaran küresel ekonomiyi ve pazarı daha 
iyi açıklamaktadır. Bu noktadan hareketle gerçek-
leştirilen bu çalışma, ekonomik yaklaşımdan ziyade 
“kimlik” temelli bir yaklaşıma sahip olup, tüketicile-
rin küresel tüketim eğilimini ve küresel marka tutu-
munu açıklamayı amaçlayan bir model içermektedir. 
Çalışmadaki temel yaklaşım tüketici kimliklerinin 
tüketicilerin birçok istek, tutum ve davranışlarının 
altında yatan en öz ve ana dinamik olmasıdır. Kimlik 
temelli yaklaşımı küresel tüketim bağlamıyla birleş-
tiren çalışma kapsamında, tüketici kimliği ve küresel 
tüketim arasındaki etkileşimi anlamada daha öz ve 
temel bir anlayış sağlaması beklenmektedir.

Literatür Analizi
Ülke sınırlarının azalan önemi ve artan küreselleş-
meyle (Torelli ve Cheng, 2011) birlikte tüketicilerin 
küreselleşmekte mi, yerelleşmekte mi, yoksa bu ikisi-
nin bir karması haline mi geldiği konusunda bir fikir 
birliği yok gibi görünse de, her geçen gün dünya gide-
rek daha da küreselleşmektedir. Ayrıca, geçmiş aka-
demik yazının baskın bakış açısı olan askeri, politik 
ve ekonomik görüşler günümüz küreselleşme süre-
cini ve oluşan pazarı artık yeterince açıklayamamak-
tadır. Tüm bu nedenlerle küreselleşmenin karmaşık 
sürecini ve yeni oluşmakta olan küresel tüketici pa-
zarını daha iyi anlayabilmek için bu alanda yeni çalış-
malar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır (Cleveland 
ve Laroche, 2007). Bu nedenle tüketicilerin küresel, 
yabancı ve yerel ürünlere karşı farklı tutumlarının 
araştırılması ve anlaşılması gerekmektedir (Riefler ve 
Diamantopoulos, 2009).

Yeni küresel ekonominin karmaşık ve çelişkili orta-
mını var olan eski model ve değişkenlerle açıklamak 
artık yeterli görülmemektedir (Appadurai, 1990). 
Akademik yazında yer alan bazı çalışmalar küresel 
tüketimi modern olmayla (Steenkamp ve de Jong, 
2010), bazı çalışmalar sağladığı saygınlık nedeniyle 
(Özsomer, 2012), bazı çalışmalar da küresel ürünler 
yerel ürünlerden daha kaliteli olduğu için (Nijssen ve 
Douglas, 2011) tüketicilerin küresel tüketimi tercih 
ettiklerini belirtmişlerdir. Buna karşın akademik ya-
zında yer alan çalışmalar küresel tüketimin ardında 
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yatan neden olarak tüketici kimliğine gerekli ilgiyi 
göstermemiştir (Alden, Steenkamp ve Batra, 1999; 
Zhou, Teng ve Poon, 2008).

Diğer taraftan, kimlik teorileri tüketici kimliğinin 
sadece belli bir gruba üyelik ve o gruba olan inancı 
içerdiğini ve aktif olarak kendisinde tutum ve dav-
ranışları barındırmadığını öne sürmektedir (Oyser-
man, 2009). Halbuki tüketici öz kimliği, gerek tüketi-
ci tutum ve davranışlarını belirlemekte, gerekse de bu 
tutum ve davranışları uzun süreli etkisi altında tut-
maktadır (Zhang ve Khare, 2009). Bu noktada akade-
mik yazında yer alan çalışmalar tüketicilerin küresel 
ve yerel tüketim kararlarının kendi küresel ve yerel 
kimliklerinden etkilendiğini ifade etmektedir (Zhang 
ve Khare, 2009; Tu, Khare ve Zhang, 2012). Tüketici-
ler küresel veya yerel ürün satın alma durumuyla uya-
rıldıklarında, küresel veya yerel kimliklerine ulaşabil-
me durumlarına göre kimliklerinin ürün tercihleri 
üzerindeki etkisi şekillenmektedir (Zhang ve Khare, 
2009). Ancak bunun için de öncelikli olarak tüketici 
kimliklerinin ürün tercihlerinin nasıl etkilediğinin 
araştırılması gerekmektedir.

Küreselleşme çağında, modern tüketiciler için en zor-
lu kararlar tüketim hakkında verilmesi gereken karar-
lardır. Özellikle küresel tüketim konusunda tüketiciler 
hem küresel hem de yerel faktörlerin etkisi altında bu-
lunduğundan, küresel tüketim, tüketiciler açısından 
zorlu olmaktadır. Çoğu zaman tüketiciler hem küre-
sel hem de yerel ürünlere ulaşma fırsatına sahip olup, 
bunlar arasında tercih yapmaya zorlanmaktadır (Sha-
vitt, Torelli ve Wang, 2009; Özsomer, 2012). Söz ko-
nusu bu koşullar içinde tüketicilerin küresel ürünleri 
tercih etme nedenlerinin ve küresel tüketim davranı-
şının açıklanması ve anlaşılması bir gereklilikten öte 
zorunluluk halini almaktadır (Özsomer, 2012).

Halbuki bugüne kadar olan akademik yazının büyük 
bir kısmı tüketicilerin küresel ürünleri neden tercih 
etmediği konusuna odaklanmış ve tüketicilerin kü-
resel ürünleri tercih etme nedenlerine neredeyse hiç 
değinmemiştir (Nijssen ve Douglas, 2004; Riefler ve 
Diamantopoulos, 2009). Bu durum küreselleşme sü-
reciyle birlikte tersine dönmüş ve akademik yazında 
yer alan çalışmalar, tüketicilerin küresel ve yabancı 
ürünleri neden tercih etmediklerinden daha çok ne-
den tercih ettiklerini açıklamaya ve anlamaya odak-
lanmıştır (Nijssen ve Douglas, 2011).

Tasarım ve Yöntem
Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı çalışma kap-
samında araştırılan dört hipotez şu şekildedir:

H1:Tüketici küresel kimliği küresel tüketim eğili-
mini (H1a) ve küresel marka tutumunu (H1b) 
olumlu yönde etkilemektedir.

H2:Tüketici yerel kimliği küresel tüketim eğilimini 
(H2a) ve küresel marka tutumunu (H2b) olum-
suz yönde etkilemektedir.

H3: Küresel marka tutumu, küresel tüketim eğili-
mini olumlu yönde etkilemektedir.

H4: Küresel tüketim eğilimi (H4a) ve küresel marka 
tutumu (H4b), küresel markaları satın alma ni-
yetini olumlu yönde etkilemektedir.

Hipotezlerin testi amacıyla kağıda basılı anketler 
İstanbul’daki 619 tüketiciden yüz yüze toplanmış-
tır. Genel olarak Türkiye, özel olarak da İstanbul’da 
tüketicilerin ana kütlesini yansıtan bir veri tabanına 
erişim imkanı olmadığından, ayrıca bütçe ve zaman 
kısıtlarından dolayı anketler kolayda örnekleme ile 
toplanmıştır. Ancak bununla birlikte, örneklem ger-
çek tüketicilerden (sadece öğrenci olmayan) oluş-
maktadır. Ayrıca İstanbul, ülkemizin küresel etkilere 
en açık ve önde gelen şehri olmasından dolayı, an-
ketlerin sadece İstanbul’da toplanmış olması, çalışma 
konusu olan küresel tüketim açısından uygundur.

Araştırmada kullanılan ölçekler daha önce yapılmış 
olan çalışmalardan alınmıştır. Sırasıyla kavramlar 
ve ilgili referansları şunlardır: küresel kimlik (Der-
Karabetian and Ruiz, 1997), yerel (ulusal) kimlik 
(Der-Karabetian and Ruiz, 1997), küresel tüketim 
eğilimi (Alden, Steenkamp ve Batra, 2006), küresel 
marka tutumu (Batra vd. 2000), küresel marka satın 
alma niyeti (MacKenzie, Lutz ve Belch, 1986).

Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları ara-
cılığıyla analiz edilmiştir. Ankete katılanların yüzde 
49,8’i kadın, yüzde 50,2’si ise erkek olup, yaş ortala-
ması 37,7’dir. Ailelerinin net ortalama aylık gelir dü-
zeyi 3.000 TL’den azdır.
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Bulgular ve Tartışma
Çalışma kapsamında, ölçekler açıklayıcı faktör ana-
lizi ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilerek, de-
ğişkenlerin ilgili faktörlere yüklenip yüklenmedikleri 
test edilmiştir (Hair vd. 2010). Tüm faktör yükleri 
0,5’ten yüksektir. Ayrıca, ölçme modeli iyi uyum gös-
termektedir (CFI= 0,947 ve NNFI= 0,936 ≥ 0,90 ve 
RMSEA= 0,067 ve SRMR= 0,049 < 0,080) (Bagozzi 
vd. 1991; Fornell ve Larcker, 1981; Hu ve Bentler, 
1999; Hair vd. 2010) ve böylece teorik (nomological) 
geçerlilik sağlanmıştır (Steenkamp ve Trijp, 1991). 
Tüm kavramların güvenilirlik seviyeleri hem Cron-
bach Alfa ölçümü açısından (tüm α > 0,70) (Nun-
nally, 1978) hem de kompozit güvenilirlik açısından 
(tüm ρ > 0,70) (Fornell ve Larcker, 1981) yeterlidir. 
Akademik yazınla uygun olarak faktör yapıları oluş-
turulmuş ve geçerlilik ve güvenilirlikleri ortaya kon-
muştur.

Faktör yapılarının oluşturulmasının ardından araş-
tırma hipotezleri yapısal eşitlik modeli ile analiz 
edilmiştir. Araştırma modeli iyi uyum sağladığı tes-
pit edilmiştir (CFI= 0,945 ve NNFI= 0,933 ≥ 0,90 ve 
RMSEA= 0,067 ve SRMR= 0,048 < 0,080) (Bagozzi 
vd. 1991; Fornell ve Larcker, 1981; Hu ve Bentler, 
1999; Hair vd. 2010). Küresel tüketim eğilimini etki-
leyen doğrudan ilişkilere ait yol katsayılarından (path 
coefficients) ikisi (βYKèKTE = -,292; βKMTèKTE = -,469) p < 
0,01 düzeyinde anlamlıdır. Bu sonuçlara göre sadece 
H2a ile H3 kabul edilmiştir. Yerel kimlik olumsuz yön-
de ve küresel marka tutumu da olumlu yönde küresel 
tüketim eğilimini etkilemektedir. Söz konusu iki fak-
tör küresel tüketim eğilimindeki değişimin yaklaşık 
yüzde 30’unu açıklayabilmektedir (SMC (R2) = ,296).

Küresel marka tutumunu etkileyen doğrudan ilişki-
lere ait yol katsayılarından hiçbiri p < 0,05 düzeyinde 
anlamlı değildir. Bu sonuçlara göre sadece H1b ile H2b 
kabul edilmemiştir. Tüketici kimliği hem yerel hem 
de küresel olduğunda tüketicilerin küresel marka tu-
tumlarını etkilememektedir.

Tüketicilerin küresel markaları satın alma niyetini 
ise hem küresel tüketim eğilimleri (βKTEèKMSAN = ,097) 
hem de küresel marka tutumları (βKMTèKMSAN = ,711) 

olumlu yönde etkilemektedir. Her iki katsayı da p < 
0,01 düzeyinde anlamlıdır. Böylelikle gerek H4a ge-
rekse de H4b kabul edilmiştir. Akademik yazına pa-
ralel olarak tüketicilerin küresel tüketim eğilimleri 
ve küresel marka tutumları, küresel markaları satın 
alma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Her iki 
faktörün tüketicilerin küresel marka satın alma ni-
yetlerini açıklama oranı yaklaşık yüzde 58’dir (SMC 
(R2)=,579).

Bu sonuçlara göre, tüketicilerin küresel ve yerel kim-
likleri, küresel tüketim eğilimleri üzerinden küresel 
marka satın alma niyetlerini etkilemektedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar 300
Kimlik temelli yaklaşımla ortaya çıkmış bu araştırma, 
hem farklı kültürler hem de farklı ülkelerde uygula-
nabilirliği yüksek ölçekler kullanmış ve konusu gere-
ği küresel pazarda uygulanabilir olmayı hedeflemiştir. 
Buradaki temel amaç ise kimliğin özellikle tüketime 
dayalı tüketici kimliğinin kültürler arasında çok az 
fark göstereceği, küresel tüketici kültüründe daha iyi 
çalışacağı ve sahip olacağı yüksek eşdeğerlilik ve kül-
türlerarası değişmezlik özellikleridir. Burada kimlik, 
başta tüketim olmak üzere birçok tüketici davranışı-
nın temelinde yer alan asıl etmen olarak değerlendi-
rilmektedir.

Çalışmadaki temel yaklaşım tüketici kimliklerinin 
tüketici tutum ve davranışlarının altında yatan en öz 
ve ana dinamik olmasıdır. Sonuç olarak, ekonomik 
yaklaşımdan ziyade kimlik yaklaşımına sahip olan 
bu çalışmayla birlikte geliştirilen model, tüketicilerin 
küresel tüketim eğilimini başarılı bir biçimde açıkla-
mıştır. Öz kimlik teorilerini kimlik temelli küresel tü-
ketim bağlamıyla birleştiren bu çalışma, performansı 
yüksek bir araştırma modeli ortaya koymuştur.

Bu çalışma kapsamında tüketici kimliğinin tüketici-
lerin küresel tüketimleri üzerindeki etkileri araştırıl-
mıştır. Böylelikle ulusal ve yerel pazarlarda tüketim 
üzerinde etkisi olduğu belirtilen tüketici kimliğinin 
tüketim üzerindeki etkisi küresel bağlamda değer-
lendirilmiş ve analiz edilmiştir. Buna göre, ülkemiz-
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deki tüketicilerin küresel kimliklerinin gerek küresel 
marka tutumu gerekse de küresel tüketim eğilimleri 
üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu durum ülkemiz 
tüketicilerinin küreselleşme düzeyiyle ve tam olarak 
küresel olsa dahi ülkemiz tüketicilerinin küresel tü-
ketimlerinin farklı yapıda olmasıyla açıklanabilir. Di-
ğer yandan, ülkemiz tüketicilerinin yerel kimliğinin 
tüketicilerin küresel marka tutumu üzerinde etkisi 
bulunmamakla birlikte, tüketici yerel kimliği küresel 
tüketim eğiliminin önemli bir belirleyicisidir. Buna 
göre, akademik yazında da belirtildiği şekliyle tüketi-
ci yerel kimliği tüketicilerin küresel tüketim eğilimle-
rini olumsuz etkilemektedir.

Gelecekteki çalışmaların ülkemiz dışında diğer ül-
kelerde de araştırma modelini test etmesi modelin 
geçerliliğini ve farklı ülkelere genelleştirilebilirliğini 
arttıracaktır. Benzer biçimde gelecekteki çalışmalar-
da örneklemin rassal yöntemlerle seçilmesi de gerek-
mektedir. Yine kimlik gibi içsel faktörlerin yanı sıra 
küresel tüketimde etkili olması muhtemel faktörlerin 
de modele dahil edilmesi akademik yazına önemli 
katkılar sunacaktır. Küresel tüketici kültürü ve küre-
sel tüketici kavramlarının yeni ortaya çıkan kavram-
lar olması nedeniyle, uluslararası pazarlama araştır-
macılarının küresel tüketicileri ve küresel tüketici 
davranışını daha yakından ve detaylı araştırmaları 
gerekmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Giyim Motivasyonu, Marka 
Duyarlılığı, Moda Öncülüğü, Moda İlgilenimi, 
Referans Grup Etkisi

Giriş ve Amaç 
Türk tekstil ve hazır giyim sektörüne yön vermek 
ve gelişimine ivme kazandırmak amacıyla kapsamı 
uluslararası boyuta taşınan bu araştırmada, 12-19 yaş 
arası Türk ve Alman gençlerin giyim alışkanlıkları ve 
tercihlerinin belirlenmesi, farklılık ve benzerliklerin 
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Gençlerin günlük ha-
yatında giysi satın alma önemli bir yer tutmakta ve 
bütçelerindeki en önemli harcama kalemlerinden biri 
de giyim olmaktadır. Dolayısıyla, genç giyim pazarı 
hızla büyümekte ve giyim endüstrisinin önemli bir 
bölümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tekstil üreti-
cileri ve perakendecileri gençlerin ilgisini sürekli kıl-
mak amacıyla yeni pazarlama teknikleri kullanmakta, 
yenilikçi tasarımlar sunmaya ve yeni ürünler geliştir-
meye çalışmaktadırlar. Bu noktada, gençlerin hangi 
model ve tasarımlara daha ilgili yaklaştıkları, giyim 
ürünleri ve marka tercihlerinde nelerden etkilendik-
leri (aile, sosyal çevre, medya v.b) ve kültürlerarası 
farklılıkların olup olmadığını anlamak büyük önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda, gençlerin giyime yönelik 
motivasyonları, marka duyarlılıkları, moda öncülü-
ğü, giyim ve marka seçimlerinde referans grup (arka-
daş, aile ve medya) etkisi gibi konular bu araştırmada 
ele alınmıştır.

Literatür Analizi
Yabancı ve Türk yazınında gençlerin giyim alışkan-
lıkları ve tercihlerinin belirlenmesi, moda ve marka-
ya bakış açıları, giysi satın alma motivasyonları, giysi 
satın alımlarında marka tercihlerini etkileyen etken-
lerin belirlenmesi, marka duyarlılıkları, moda öncü-
lüğü yapmaları ve moda konusunda referans grubu 
etkisini araştıran çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 

Giyim markası duyarlılığında aile, arkadaş grubu ve 
medyanın etkisini araştıran çalışmalarında Lachan-
ce, Beaudoin ve Robitaille (2003), gençlerin bir gi-
yim ürünü satın alırken tanınmış bir marka olmasını 
önemsemelerinin yanında, ebeveynlerinin etkisi ve 
arkadaş grubu onayını da çok önemli olarak değer-
lendirmişlerdir. 

Parker, Hermans ve Schaefer (2004), moda farkın-
dalığı konusunda Çinli gençlerin Japon ve Amerikalı 
gençlerden daha az modaya ilgili ve duyarlı oldukları-
nı ve gelişmiş ve daha az gelişmekte olan ülkeler ara-
sında farklılıkların bulunduğunu belirtmişlerdir. Bir 
diğer karşılaştırmalı çalışmada, Güney Koreli gençler 
için imajlarını yansıtmak en önemli giyim alışverişi 
motivasyonu olarak belirlenirken, Amerikalı genç-
ler için ise tanınmış markalı ürünlere ulaşabilmeleri 
önemlidir (Chen Yo, Hong ve Seock, 2010). 

Türk gençleri üzerine yapılan bir çalışmada, Uray ve 
Dedeoğlu (1997) gençlerin moda giyim ve uluslarara-
sı moda markaları hakkındaki görüşlerini araştırmış-
lardır. Daha genç ve eğitimli bayan tüketicilerin daha 

Türk ve Alman Gençlerinin Giyim Alışkanlıkları ve Tercihlerinin Belirlenmesi

- Özet Bildiri -

Tutku Eker İşcioğlu1 - Serap Atakan2

1 İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi,  tutku.iscioglu@kemerburgaz.edu.tr
2 İstanbul Bilgi Üniversitesi,  serap.atakan@bilgi.edu.tr 

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ 
Anadolu Üniversitesi - Eskişehir



666

Türk ve Alman Gençlerinin Giyim Alışkanlıkları ve Tercihlerinin Belirlenmesi

fazla bilgiye sahip olduklarını ve moda olan giyim 
markalarını tükettiklerini belirlemişlerdir.

Ersun ve Yıldırım (2010), gençlerin modaya yönelik 
ilgilerini ve marka duyarlılıklarını araştırmışlardır. 
Bu çalışmada, sosyalleşmenin etkisini ve gençlerin 
moda giyim markalarının seçiminde moda benimse-
me alışkanlıklarının önemine değinmişlerdir.  

Çivitci (2011)  Kırgızistan ve Türk gençlerinin giysi 
satın alma davranışlarını karşılaştırdığı çalışmasında 
gençlerin giyinme konusunda benzer davranışlar ser-
gilediklerini, moda ve ürün kalitesinin her iki genç 
grubu için önemli olduğunu belirtmiştir. 

Tasarım ve Yöntem
Bu araştırmanın temel amacı, 12-19 yaş arası Türk ve 
Alman gençlerin giyim motivasyonlarını incelemek, 
giyim veya marka tercihlerinde nelerden etkilen-
diklerini tespit etmektir. Araştırma türü uygulamalı 
araştırma olup çalışmanın tasarımı betimsel araştır-
ma olarak belirlenmiştir. Araştırma problemleri aşa-
ğıda sıralanmaktadır:

Giyim motivasyonu, marka duyarlılığı, moda öncülü-
ğü, referans grup (arkadaş, aile ve medya) etkisi gibi 
kavramlara ilişkin Türk ve Alman gençleri arasında 
farklılık var mıdır?

Giyim motivasyonu, marka duyarlılığı, moda öncülü-
ğü, referans grup (arkadaş, aile ve medya) etkisi gibi 
kavramlara ilişkin, Türk veya Alman olup olmaması-
na bakmaksızın, demografik özellikler (yaş, cinsiyet, 
gelir durumu vs.) bazında farklılık var mıdır?

Araştırmanın örneklemini oluşturan anakütle 
Almanya’da yaşayan Türk-Alman gençlerden oluş-
maktadır. Araştırmada, sistematik örnekleme yönte-
mi kullanılarak seçilen, Almanya’nın Köln şehrinde 
yaşayan 151 Türk ve Alman gencine yüz yüze anket 
uygulanmıştır. 2013 yılı Mayıs ve Haziran aylarında 
toplanan anketlerin her biri ortalama 20 dakika içeri-
sinde cevaplanmıştır. Anket içerisinde yer alan soru-
lar, mevcut literatürde bulunan giyim motivasyonu, 
marka duyarlılığı, moda öncülüğü, moda ilgilenimi, 
referans grup etkisi kavramlarına ait ölçümlerden ve 
demografik sorulardan oluşmaktadır. Yukarıda belir-
tilen araştırma problemlerinin cevaplanabilmesi için 
bağımsız gruplar t testi ve ANOVA analizleri kulla-
nılmıştır.  

Bulgular ve Tartışma
Genç tüketicilerin giyim ve marka tercihlerindeki 
etkenlerin belirlenmesi, uluslararası pazarlama stra-
tejilerinin geliştirilmesinde büyük önem taşımakta-
dır. Uluslararası pazarlamada her bir yerel kültürün 
derinlemesine araştırılması ve bunun sonucunda o 
kültüre özel pazarlama kararlarının alınması öne-
rilmektedir. Öte yandan, uluslararası pazarlarda yer 
alan işletmeler, tüketici tercihlerindeki benzerlikleri 
dikkate alarak her pazara benzer sunulan pazarlama 
faaliyetlerinde bulunmayı ve böylece maliyet azalt-
mayı hedeflemektedirler. Dolayısıyla, hangi küresel 
pazarlarda ne tip benzerlik ve farklılıkların yer aldı-
ğının tespiti oldukça önemlidir. 

Almanya’da yaşayan 12-19 yaş arasındaki Türk genç-
ler, orada doğup büyüyen üçüncü kuşağa ait bireyler-
dir. Araştırmalar, Almanya göçmenlerinden üçüncü 
kuşaktaki bireylerin kimlik ve aidiyet problemleri 
yaşadıklarını ortaya koymakta ve bu bireylerin hem 
Alman kültürünü hem de Türk kültürünü yansıt-
tıklarını göstermektedir (Ermağan, 2013). Analizler 
sonucunda elde edilecek bulgular; giyim motivas-
yonu, marka duyarlılığı, moda öncülüğü, referans 
grup (arkadaş, aile ve medya) etkisi gibi kavramların 
hangilerinde Alman ve Türk gençlerin arasında fark-
lılıklar olduğunu ortaya koyacağı gibi, farklılıkların 
görülmediği kavramları da belirleyecektir.  Bu sayede 
araştırma, Türk hazır giyim sektörünün doğru tespit 
edilmiş pazarlama stratejileri geliştirilmesine olanak 
sağlayacak ve yurt dışında daha başarılı bir sektör ha-
line gelmesine imkân tanıyacaktır. 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Bu araştırmayı yürüten araştırmacıların araştırmala-
rı ışığında, daha önce benzer bir örneklem üzerinde 
ve benzer araştırma probleminin ele alındığı bir ça-
lışmaya rastlanmamıştır. Öte yandan, ülkemiz tekstil 
sektöründe birçok Türk markası yurtdışı pazarlara 
açılarak başarılı olmayı hedeflemektedir. Almanya ise 
Türkiye’nin en fazla ticari ilişkide bulunduğu ülkeler-
den birisidir. Bu sebeple, Almanya’da yaşayan Alman 
ve Türk gençlerin istek ve beklentilerinin belirlenme-
si, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların tespiti, bu 
pazarda faaliyet gösteren giyim firmalarına ışık tuta-
caktır. Dolayısıyla, bu çalışma mevcut literatürdeki 
eksikliği gidererek akademik dünyaya ve hazır giyim 
sektöründe yer alan işletmelerin doğru stratejiler ge-
liştirmelerine olanak sağlayarak iş dünyasına özgün 
bilgi birikimi sağlayacaktır.
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Özet
Her geçen gün artan öneminden dolayı ülkelerin üze-
rinde durması gereken bir kavram olan yumuşak güç, 
ülkelerin lehine kazanım elde etmek maksadıyla pa-
zarlamanın yardımıyla uluslararası pazarlamada da  
kullanılmaya başlanmıştır. Yumuşak güç pazarlaması 
kapsamında Türk dizilerinin uluslararası pazarlanma-
sıyla Türkiye’ nin diğer ülkeler açısından bakış açıların-
da olumlu değişimler meydana getirmiştir. Ülke imajı, 
destinasyon imajı ve ticari ilişkiler açısından değerlen-
dirildiğinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yumuşak Güç, Yumuşak Güç 
Pazarlaması

Abstract
Soft power, nation that the countries should play up the 
importance increasing day by day, has been come into 
use in global marketing by the help of marketing with 
the intention of the benefits of the countries. The mar-
keting in global area of Turkish TV series create positi-
ve changes about Turkey for the other countries as part 
of soft power marketing. Positive effects were observed, 
considering in the way of country image, destination 
image and commersial relations.

Keywords: SoftPower, SoftPower Marketing

Yumuşak Güç Pazarlaması Kavramı ve 
Önemi
Yumuşak güç kavramı ilk olarak Joseph Nye tarafın-
dan “Boundtolead : Changing Nature of American-
Power (New York: Basic Books,1990) adlı eserde or-
taya çıkmış, sonrasında  da tekrar Joseph Nye tarafın-
dan kaleme alınan “ SoftPower: TheMeanstoSuccess 
in World Politics” (PublicAffairs, 2004) adlı eserinde 
mevcut anlamını kazanmıştır. 

Ülkelerin sert gücünün ordular olduğu düşünülse de, 
bu ordular askeri başarı elde ettiklerinde; ya da bir 
kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerinde başka 
insanların ilgisini olumlu şekilde çekebilir; hatta o 
ordulara karşı kişilerde sempati bile oluşabilmekte-
dir. Şöyle ki, bir ülkenin ahlaki değerleri bazı insanlar 
için kabul edilebilir olurken; bazıları içinse zorlama; 
hatta baskı yolu kabul ettirme anlamı da taşıyabilir. 
(Vuving, 2009, s.4-5). 

İnce güç olarak da isimlendirilen yumuşak güç; iste-
diğinizi zorlama ya da yapmaktan ve ekonomik yaptı-
rım uygulamaktan ziyade ilgi ve hoş görü ile yaptıra-
bilme yeteneğidir. Daha geniş ifadeyle yumuşak güç; 
ekonomik ambargo ve tehditlere karşı tarafın isteğini 
yapmasını engellemeden; yine ekonomik gücün kul-
lanılarak karşı tarafın sizin istediğini şekilde hareket 
etmeye zorlamadan; zaman bakımından kısıtlı süre 
vererek karşı tarafın kendi isteklerine ulaşılması çok 
güç birer hedef; hatta birer pembe rüya olduğuna 
inandırmadan; sevgi, ilgi, adalet, ortak amaç ve de-
ğerlerle istediğini elde etmesidir (Nye, 2004, s.34-38).

Yumuşak Güç Pazarlaması Kapsamında Türk TV Dizilerinin 
Uluslararası Pazarlanması

As Part of Soft Power Marketing Turkish TV Series on 
Global Marketing
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Uluslararası ilişkiler kavramı olarak kullanılan yu-
muşak güç, daha sonraları kamu diplomasisi ve po-
litik pazarlama olarak da kullanılmaya başlamıştır. 
Diğer bir ifadeyle yumuşak güç kavramı uluslararası 
ilişkilerde ilgili ülkenin lehine kazanımlar elde etmek 
amacıyla pazarlamadan da yararlanılarak uluslararası 
politik pazarlama şeklinde de kullanımı bulunmak-
tadır (Sun, 2008, s.3). Yumuşak güç öğeleri içinde 
yer alan spor, kültür ve sanat öğelerinin uluslarara-
sı pazarlanması amacıyla yumuşak güç pazarlaması 
kavramı kullanılabilir. Buna göre yumuşak güç pa-
zarlaması; bir ülkenin turizmini, ürünlerini veya hiz-
metlerini yumuşak güç unsurlarını kullanarak ulusla-
rarası pazarlanması şeklinde tanımlanabilir. 

Yumuşak güç pazarlamasını en iyi uygulayan ülke-
lerden birisi İngiltere’dir. İngiltere futbol maçları ya-
yınları, pop müzik ve film gibi ürünlerini uluslararası 
pazarlamasını yapmaktadır. Böylece İngiltere bir yan-
dan bu ürünlerin satışından gelir elde ederken diğer 
yandan da kendisi için uluslar arası alanda olumlu 
ülke imajı oluşturmaktadır.

Yumuşak Güç PazarlamasınınUnsurları
Bir ülkenin yumuşak gücü üç ana kaynaktan oluşan 
unsurlaradayanır. Bunlar; ülkenin kültürü, siyasi de-
ğerleri ve dış politikasıdır. Uluslararası politikada, 
yumuşak güç oluşturan kaynaklar çoğunlukla bir or-
ganizasyon ya da ülkenin kültürünü ifade eden değer-
lerinden oluşur ( Nyre,2004, s.11). Yumuşak güç öğe-
lerinin uluslararası pazarlanmasını sağlayan başlıca 
unsurlar ise sinema filmleri, TV ve Radyo yayınları, 
spor müsabakaları ve TV dizileridir (Lee, 2013, s.11).

Sinema Filmleri 
ABD yumuşak gücün öneminin farkına uzun yıllar 
önce varmıştır. ABD’ nin 2. Dünya Savaşı’ na girme-
sinden hemen sonra hükümetin kültürel olarak saldır-
gan hale gelmesi küresel bir boyut kazanmıştır. Bu dö-
nemde oluşturulan savaş dönemi büroları Hollywood’ 
u ülke propogandasının yapıldığı etkin bir araç hale 
getirmiştir; hatta Hoolywood filmlerinde ABD aleyhi-
ne olan kısımlar varsa çıkartılmış ya da ABD’ ye dün-
ya çapında sempati kazandıracak yeni eklemeler bile 
yapılmıştır (Rosenberg, 1982, s.209-210).

TV ve Radyo Yayınları
Savaş döneminde ortaya çıkan yumuşak güç kay-
nakları kısmen bağımsız kısmen de bizzat Amerikan 
hükümeti tarafından oluşturulmuştur. Bu nokta da 

radyo önemli bir rol oynamıştır. Örneğin, Ameri-
kan Sesi Radyo’ su 1943 yılında Dünyanın dört bir 
yanına 27 dilde haber iletmeye başlamıştır. 2. Dünya 
savaşı’ndan sonra ortaya çıkan soğuk savaş dönemi 
ve artan Sovyet tehdidi ile Amerika’ nın Sesi Radyo-
su’ nun önemi daha da artmaya başlamış ve radyoda 
Amerikan sinema ve ülke belgeselleri daha sempatik 
hale getirilerek aktarılmaya başlamıştır ki bu da yu-
muşak gücün çok daha etkin ve görülebilir dönüt-
ler sağlamasına olanak vermiştir (Rosenberg, 1982, 
s.215-216).

Spor Müsabakaları
Uluslararası  bir spor olayını yumuşak güç unsuru 
olarak ilk kullanan ülke Nazi Almanya’sı olmuştur.  
Adolf Hitler, 1936 Berlin Olimpiyatlarını, Nazi reji-
mini tüm dünyaya göstermek amacıyla  müsabakaları 
kayda alarak Alman sporcularının diğer sporculara 
göre üstün oldukları algısı yaratmış ve Almanya top-
lam 90 madalya alarak en yakın rakibi olan ABD’ ye 
34 fark atmıştır (Erhan,2015, Mart 9).

Tv Dizileri
Tv dizileri, bireylerin dünyasında hızlı  etki edebilen 
ve kişilerin algılamalarını değiştirebilen bir medya 
aracıdır. Bu açıdan bakıldığında tv dizileri kişilerin 
fikir ve düşüncelerini etkilemesi ve belli konulara 
karşı da tavır almalarını sağlayan, kişiler, mekanlar  
hatta ülkeler ile ilgili bir imaj oluşturma gücüne sa-
hip olan bir vasıta haline gelmiştir ( Şahbaz ve Kılıç-
lar, 2009, s.32).

Tv dizileri arkadaşlar, komşular ve aileler arasında 
gündem oluşturmakta, sohbet konusu olmakta ve 
oyuncuların insanlarda bağımlılığa yol açtığı bilin-
mektedir ( Kim vd., 2007, s.1345).

BBC kanalında yayınlanan “Monarch of theGlen” adlı 
dizi,  dünyanın 23 ülkesinde yayınlanan ve 50 mil-
yondan fazla seyircisi olan bu dizi hem İskoçya’nın 
adını duyulmasına hem de o ülkeye olan ilgiyi arttır-
mıştır ( Kim vd., 2007, s. 1344).

Ayrıca dizilerin ülkeye sağlayacağı olumlu imajla 
birlikte o ülkede çekilen dizinin  mekan farkındalığı 
oluşturarak turizm potansiyelinin arttırılmasına da 
fayda sağlanmış olacaktır ( Kim vd., 2007, s.1345). 
Dallas dizisinin yayınlandığı yıllarda her yıl Dallas’ a 
500.000 ziyaretçinin olması ve Miami Vice dizisinin 
çekiminin yapıldığı yer olan Miami de 1985-1998 yıl-
ları arası Alman ziyaretçi sayısındaki % 150 artış ör-
nek olarak verilebilir (Şahbaz ve Kılıçlar, 2009, s.33)
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Yumuşak Güç Pazarlaması Kapsamında 
Türk Dizilerinin Uluslararası Pazarlanması
Dizileryayınlandıkları ülkelerde bir tür özdeşleşme 
duygusu yaratarak, ülke lehine ‘yumuşak güç’ etkisi 
oluşturmaktadır. Ülkeler dizilerinin ihracatını yapa-
rak ekonomik getiri elde etmelerinin yanında bir kül-
tür ihracatı da yapmaktadır.

T.C. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlü-
ğünün 2014 yılı Haziran ayı verilerine göre ilk olarak, 
2001 yılında Kazakistan’a “Deli Yürek” dizisi ile başla-
mış olan dizi ihracatı 2014 yılında 70 adet Türk dizi-
sinin 75 ülkeye ihracatının 200 milyon dolar civarına 
yükseldiği belirtilmektedir.(http://kdk.gov.tr/haber/
turkiyenin-dizi-film-ihracati-200-milyon-dolara-
ulasti/362) 

Dinçer ve Kutlay (2012) halk arasında büyük ses ge-
tiren yapım olan Gümüş dizisinin 85 milyon ve Ihla-
murlar Altında dizisinin de Arap ülkelerinde 67 mil-
yon kişiye ulaştığını ve Ürdünlülerin yüzde 83’ü Türk 
dizileri izlediğini belirtmektedir. Bu yüksek izlenme 
oranları Türk dizilerinin izlenen ülkelerde Türkiye’ 
nin ülke imajına olumlu katkılar sağlaması açısından  
önemli görülmektedir.

2012 yılında yayınlanmış olan Monocle adlı dergide 
yumuşak güç sıralaması yapılmış ve Türkiye 20. Sı-
rada yer almıştır (tablo1). Bu sıralama Türkiye’ nin 
son yıllardaki tv dizileri ve sinemasının Ortadoğu ve 
balkan ülkelerinde ilgiyle izlenmesinden kaynaklan-
maktadır (http://politikaakademisi.org/turkiyenin-
yumusak-gucu/ )

Türkiye için bu sıralamada etkili olan faktörlerin ba-
şında  son dönemde televizyon dizileri bakımından 
önemli atılım göstermesidir (Örmeci, 2014).  Monoc-
le dergisinin “rüya ihracatı”adlı makalesinde Türkiye 
Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan bir köprü görevi 
yaptığı ve kültürü ile bir sentez oluşturup bunu birçok 
coğrafya ya milyon dolarlık dizi prodüksiyonları ile 
duyurmaktadır (Alphan, 2012, s.111-116).

Türk TV Dizilerinin İhraç Edildiği 
Ülkelerdeki Etkileri
Uluslar arası politikanın yumuşak gücünü büyük 
çoğunluğunu bir organizasyon veya o ülkenin kül-
türünden oluşan değerlerdir (Nyre, s.8) Türk dizile-
rindeki kültür unsurları ile diğer ülkeler için bir ben-
zeşme görülmektedir. Benzer kültürlerin yansıtıldığı 
senaryolarda izleyiciler kendi kültürlerinden bir şey-
ler bulabilmektedir. Bu da Türkiye’ nin imajını uluslar 
arası arenaya taşınmasını sağlamaktadır.

Olumlu Etkileri
Ülke İmajına Etkisi
Kişilerde olduğu gibi tüm ülkelerin de bir imajı bu-
lunmaktadır ve bu imaj ise ülkenin kimliği şeklinde 
görülmektedir (Güzel, 2009, s.1). Bu yüzden ülke 
imajının oluşması uzun bir zaman aldığından dola-
yı bu imajın değişmesi de çok zordur. Olumlu ülke 
imajının oluşmasındaki başlıca unsurlar ülkenin eko-
nomik ve siyasi durumu, sanat ve spor alanındaki ba-
şarıları ve kitle iletişim araçları sayesindedir (Yılmaz, 
2008, s.11-12).

Türk Tv dizilerinin Ortadoğuda’ dan Güney Kafkasya 
ve Balkan coğrafyasında ilginin artmasıkişilerin ha-
yalinde canlandırdıkları etkileyici ülke imajı sayesin-
dedir.

Destinasyon İmajına Etkisi
Diziler, oluşturduğu çekicilik sayesinde potansiyel tu-
ristlere destinasyon hakkında fikir sahibi olmalarına 
imkan vermektedir. Ülkeye ziyaret başlamadan bile 

Tablo 1. Monocle Top 20 Softpowerlist 
(2012)

Rank Country 

1 United Kingdom 

2 United States 

3 Germany 

4 France 

5 Sweden 

6 Japan 

7 Denmark 

8 Switzerland 

9 Australia 

10 Canada 

11 South Korea 

12 Norway 

13 Finland 

14 Italy 

15 Netherlands 

16 Spain 

17 Brazil 

18 Austria 

19 Belgium 

20 Turkey 
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bölge hakkında bilgi ve fikir sahibi olmaları sağlan-
maktadır. Bu da ülke için olumlu imajın oluşmasını 
sağlamaktadır (Şahbaz ve Kılıçlar, 2009, s.32).

Artan Ticari İlişkilere Etkisi
Türk dizilerinin ihracatının yapıldığı ülkelerin başın-
da gelen Ortadoğu ülkeleri için duyulan ilginin ticari 
alana  yansıdığı ve iş potansiyelinin arttığı söylen-
mektedir. Dizide oynayan oyuncuların giydiği elbise-
ler, takılan takılar ve hatta dizi setinde kullanılan ev 
tekstili ürünlere karşı talebi de arttırmaktadır ( De-
niz, 2010, s.62-63).

Olumsuz Etkileri
İhracı yapılan Türk dizilerinin yayınlandığı toplum-
ların bazı kesiminde değer farklılıkları oluşmaktadır. 
Türk dizilerini izleyen pek çok Suudi, Ürdünlü ve 
Suriyeli kadınlar eşlerinden Muhannad romantizmi 
beklentisi içinde olması ve dizi oyuncularının res-
mini yatak odalarına asmalarından dolayı eşlerinden 
boşanmalarına neden olmuştur ( Deniz, 2010, s.58).

Türk dizilerinin bir olumsuz yönü de laiklik olgusu-
nun Arap toplumunda tepki ile karşılanması ve bunun 
kendi toplumları için kültürel bir saldırı olduğu düşü-
nülmektedir. Türk dizileri gençler üzerinde olumsuz 
etkisinin olduğu ve toplumları için bir tehdit unsuru 
olarak algılanmaktadır ( Dinçer ve Kutlay, 2012, s.4).

Sonuç
Türk dizilerinin ihracatı sayesinde diğer ülkeler üze-
rinde Türk toplumuna karşı merak ve özdeşim mey-
dana getirmektedir. Türk toplumunun imajına yöne-
lik yapılabilecek en önemli adım da bu Türk dizilerini 
ihracatı sayesindedir. Bu diziler ile birlikte Türk kül-
türü Balkanlar’dan Amerika’ya Ortadoğu’ dan Afrika’ 
ya kadar etkisini göstermektedir. Türk dizilerinin pa-
zarlanması sayesinde başta pazar imkanı  oluşturma 
açısından üzerinde bölgesel ve  küresel anlamda üze-
rinde önemle durulması gereken bir  konu olmuştur. 

Ayrıca  dizilerde kullanılan elbiseler ve takılar gibi 
ürünlerin izleyenler tarafından benimsenip ticari 
alandaki etkileri yumuşak güç pazarlaması bağlamın-
da incelenebilir.

Sonuç olarak Türkiye’ de hızla gelişmekte olan bir TV 
dizileri ihracatı söz konusudur. Uluslararası bir reka-
bet ortamında Türkiye kendi kültürel zenginliklerini, 

olumlu ülke imajına ve ekonomik değerlere dönüş-
türme fırsatını yakalamıştır. Bu fırsatların değerlen-
dirilmesi amacıyla yumuşak güç pazarlaması unsur-
larından faydalanarak kendisine büyüme ve gelişme 
hedefi koymalıdır.
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Anahtar Kelimeler: Beş Boyutlu Marka, Duyusal 
Sahicilik Testi, Duyu Temas Haritası ve Mudo Markası

Giriş ve Amaç
Pazarlama stratejilerinin yeni medya dili ve zengin-
leştirilmiş gerçeklik bağlamında değişen yüzü, “mar-
ka” ve “deneyim” konularını yüzeye taşımaktadır. 
Birden fazla duyuya seslenerek gerçekçiliğini artıran 
markalar, pazar koşullarında tüketiciye daha sahici 
gelerek markanın deneyim değerini güçlendirmek-
tedir. Sahicilik konusunda 4R yaklaşımına, “reality 
(gerçeklik)”, “relevance (geçerlilik)” “ritual (tören)” 
ve “romance (anlatı)” sekmelerinde değer biçen 
Lindstorm’un duyusal markalandırma ölçütü (2007: 
129), yanılsama (yapay) ötesini markaya taşıyarak 
pazarlama stratejilerini hayatın içine yedirmekte-
dir. İnanılır marka gücüne atıf içeren 4R yaklaşımı, 
Disney örneğinde olduğu gibi (Disney parklarında 
hoparlörden verilen kuş sesinin gerçekçi yanılsama 
değeri; geçerliliği) mizansen yaratmanın; yaratabil-
menin önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda 
çalışma ile 4R yaklaşımı açıklanarak, beş boyutlu 
markalama stratejisinde yer alan “Duyu Temas Ha-
ritası” ve “Duyusal Sahicilik Testi” Mudo markası 
üzerinden değerlendirilmektedir.

Duyusal sahipliğin zamanla gelebileceğini belirten 
Lindstorm (2007: 133), duyusal kabulün markanın 
yerleşmesiyle mümkün olduğunu (Nokia zil sesi veya 
Absolut şişe görünümü gibi) ifade etmektedir. Mar-
kaların ayırt edici duyu temas noktaları olduğunda 
sahicilik yakalayabilecekleri görüşü, çalışma kapsa-
mında yapılan “Duyusal Sahicilik Testi” ile “Duyu Te-
mas Haritası”nın sentezini; ilişkisini açıklamaktadır. 
Bu doğrultuda araştırma ile amaçlanan markaların 
beş boyutlu pazarlama düzeylerinin tartışmaya açıl-
ması, seçili örneklem ve ilgili alanyazın çerçevesinde 
duyu temas haritası ve duyusal sahicilik testi değer-
lendirmelerinin yapılmasıdır.

Kavramsal Çerçeve
5 Boyutlu Marka ve Pazarlama
Pazarlamanın 4P yaklaşımına benzer bakışla mar-
kalandırmayı 4R şeklinde özetleyen Lindstorom, 
beş duyuya hizmet eden ve sahicilik konusunda de-
neyim karşılığı bulan markaları “Duyusal Sahicilik 
Testi” üzerinden test etmektedir (Lindstrom, 2005: 
128-135). Beş duyuya (göz, kulak, dil, deri, burun ve 
bunların bütünsel algısı) seslenerek günümüz post-
modern tüketicisinde iz bırakan; hatırlanan markalar, 
algı karşılıklarını imge ve idrak olarak güçlü kılmak-
tadır (Drewniany & Jewler, 2008: 36-50).

5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma:
Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”
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5 Boyutlu Markalama Stratejisi Üzerine Bir Araştırma: Mudo Markası “Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas Haritası”

Duyguların sadece bilinçsiz tepkilerimizi şekillendir-
mediği, aynı zamanda bilinçli düşünmemize etki ede-
rek, onları beslediği, şekillendirdiği düşünülmektedir 
(Plessis, 2005: 105-112). Bu bağlamda duygu değeri 
artan, beş duyuyla içselleştirilen markalar, iletişim 
kanallarını çoğaltarak hatırlanma eşiklerini -tanıma-
nın duygusal; hatırlama ise mantıksal işlem olduğu 
düşünüldüğünde- yükseltebilmektedir (Plessis, 2005: 
144-165). Duyu(m)sal markanın deneyimlenerek 
duygusal olana dönüşümü, kısa vadeden uzun vade-
ye evrilen marka iletişimini “bağlılık” temelinde inşa 
etmektedir (Gobe, 2001: 219-221).

Mudo Markası
Mudo resmi İnternet sitesinde (www.mudo.com.tr) 
yer alan kurumsal bilgide kurucuları Mustafa Tavi-
loğlu ve Doğan Gürün’ün isimlerinin ilk hecelerinden 
esinlenerek yaratıldığını; adlandırıldığını, 1964 yılın-
da Fitaş Pasajında 12 metrekarelik bir dükkan ile yola 
çıkmış bir Türk markası olarak 2012 yılında 100’den 
fazla mağazası (2014 yılı itibariyle 114) ve 2.000’i aş-
kın çalışan sayısı ile Türk hazır giyim ve dekorasyon 
perakendeciliği sektörüne hizmet veren “köklü bir 
marka” olduğunu aktararak kendini tanıtmaktadır. 
1964’ten bu yana “kalite ve farklılık” prensipleri doğ-
rultusunda ilerlediği belirten Mudo, sunduğu ürün 
gamıyla “büyük metrekareli mağazacılık” anlayışını 
geliştirdiğini ve bu doğrultuda (sürekli değişim ve 
gelişim mottosuyla) yenilendiğini ifade etmektedir 
(Mudo, 2015).

“Dünya Burada” sloganı ile Mudo City ve “Ev ve ya-
şam için her şey” sloganı ile Mudo Concept mağaza-
larını; mağazacılığını betimleyen marka, müşterilerin 
alışverişlerinde keyifli vakit geçireceği, aradıkları her 
şeyi aynı çatı altında kolaylıkla bulabilecekleri “özel 
konsept mağazacılık” anlayışı ile hareket ettiğini 
açıklamaktadır. 2014 yılı itibariyle 27 şehirde toplam 
114 mağazası bulunan Mudo markasının mağaza 
konseptleri ve içerikleri “Mudo City”, “Mudo Con-
cept”, “Maslak Bahçe”, “Mudo Store”, “Mudo Marina” 
ve “Mudo Outlet” şeklinde kategorize edilmektedir. 
“Mudo Collection”, “Mudo Concept”, “Mudo Kids”, 
“Mudo Accessoires” ve “Mudo FTS64” markalarını 
içine alan Mudo, çatı marka olarak ürün ve müşteri 
portföyünü çeşitlendirmektedir (Mudo, 2015).

Tasarım ve Yöntem
Alan araştırması (survey) yöntemi kullanılarak yapı-
lan çalışma, likert tipi ifadeler (nicel yön) ve açık uçlu 
sorularla (nitel yön) tanzim edilen “Duyusal Sahicilik 
Testi”ni kullanmaktadır. Lindstorm tarafından geliş-
tirilen test, beş boyutlu markalama stratejisini kar-
şılar şekilde “gerçeklik (reality), geçerlilik (relevan-
ce), tören (ritual), anlatı (romance)” boyutlarından 
oluşmaktadır. 4R yaklaşımı olarak özetlenen analiz, 
Lindstorm ölçeğinin Türkçe’ye çevrilmesi ve ifadele-
rin karşılıklarının alanında uzman akademisyenler 
tarafından sınanmasıyla oluşturulmuştur.

Amaçlı örneklem türlerinden maksimum çeşitlilik 
örneklemesini (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 107-109) 
temel alan araştırma, farklı alanlarda çalışan ve ken-
dini “Mudo müşterisi” olarak betimleyen katılım-
cılarla gerçekleştirilmiştir. Bir Türk markası olarak 
mağaza atmosferi, deneyim boyutu, pazarlama ağı, 
tasarım farklılığı ve birden fazla duyuya hitap eden 
marka algısıyla Mudo, araştırma için ideal zemin 
oluşturmuştur. Bu doğrultuda Mudo markasına yö-
nelik olarak yapılan “Duyusal Sahicilik Testi”, meslek-
leri birbirinden farklı 20 kişi ile bire bir görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir (meslek bazlı okumada çalışmaya 
Maden Mühendisi, Matematik Öğretmeni, Pazarla-
macı, Öğrenci*2, Ev Hanımı, Emekli, Fizikçi, Psiko-
log, Hemşire, İK Uzmanı, Esnaf*2, Gazeteci, Kasiyer, 
Muhasebeci, Sekreter, Grafiker, ve Akademisyen*2 
katılmıştır).

Bulgular ve Tartışma
Lindstorm tarafından ifade edilen ölçütler (4R) bir 
Türk markası olan Mudo tarafından nasıl kullanıl-
makta; uygulama mekaniği Mudo müşterileri üze-
rinde nasıl etki uyandırmakta ve mağaza içi atmos-
ferde söz konusu iki durum nasıl sonuçlanmaktadır 
soruları çalışmanın ana eksenini var etmektedir. Bu 
bağlamda küçük; pilot çaplı bu araştırmada araştır-
maya katılan ve Mudo müşterisi olduklarını ifade 
eden farklı meslek gruplarındaki 20 kişiye Mudo 
Sahicilik Testi uygulanmak istenmiş, Mudo’nun sı-
fat; ifade karşılığı müşteri algısında nereye tutunu-
yor tespit edilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan tablo 
ve mağaza müdürleri ile yapılan görüşmelerden elde 
edilen veriler araştırmacının mağaza-içi gözlemleriy-
le desteklenmiştir. Sahicilik testinde yer alan 4 boyut 
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(Sahicilik Puan Kartı ile yaratılan gerçeklik-geçerli-
lik-tören-anlatı başlıkları ve 5’li likert puanlama) ve 
görüşme&gözleme dayalı Mudo Duyu Temas Harita-
sı (5 boyutlu marka’lama) çalışmanın iskeletini oluş-

turmaktadır. Bu doğrultuda tanılanan durum aşağı-
daki puanlama ile yorumlanmaya çalışılmıştır (Genel 
toplam puanın 10’un üzerinde olması sahicilik testi-
nin başarılı sonuç verdiğini göstermektedir).

Tablo 1. Mudo Markası Sahicilik Testi Sonuçları
 

Sahicilik Testi 

 

 

Değerlendirme Kriteri; Puanlama 

 

MUDO Ortalama 

Gerçeklik Boyutu 

(Gerçek hissi veriyor mu?) 

 

7 ifade ve 5’li puanlama 

*Maks. 35 Puan 

30/7=4,2 

Geçerlilik Boyutu 

(Geçerli görünüyor mu?) 

 

5 ifade ve 5’li puanlama 

*Maks. 25 Puan 

21/5=4,2 

Tören Boyutu 

(Tören haline gelmiş mi?) 

 

7 ifade ve 5’li puanlama 

*Maks. 35 Puan 

26/7=3,7 

Anlatı Boyutu 

(Anlatının parçası olmuş mu?) 

 

6 ifade ve 5’li puanlama 

*Maks. 30 Puan 

21/6=3,5 

Toplam 

 

25 ifade ve 5’li puanlama 

*En iyi derece 5 olmak koşuluyla 

Alınabilecek Maks. 125 Puan 

 

98/25=3,9 

Genel toplam 

puan 15.6 

 Kaynak: Lindstorm’un Sahicilik Testi (Lindstorm, 2005: 128-134) temelinde oluşturulan “Mudo Markası Sahicilik Testi” sonuçların-
dan elde edilmiştir.
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Yukarıdaki puanlama değerlendirildiğinde Mudo 
markasının ortalama puan olarak “gerçeklik” bo-
yutunda 7 ifade üzerinden beşli puanlama ile alabi-
leceği maksimum puan 35 olabilirken toplamda 30 
puan, “geçerlilik” boyutunda 5 ifade üzerinden beşli 
puanlama ile alabileceği maksimum puan 25 olabi-
lirken toplamda 21 puan, “tören” boyutunda 7 ifade 
üzerinden beşli puanlama ile alabileceği maksimum 
puan 35 olabilirken toplamda 26 puan ve “anlatı” bo-
yutunda 6 ifade üzerinden beşli puanlama ile alabi-
leceği maksimum puan 30 olabilirken toplamda 21 
puan alabildiği görülmüştür. Genel toplamda ise 125 
puan üzerinden 98 puan alan Mudo, beşli ölçekte tüm 
ifadelerden 15.6 puan alarak -Lindstorm başarı kıstas 
taban puanı “10” olduğundan- Sahicilik Testi’ni başa-
rıyla geçmiş görünmektedir (Tablo 1).

Ana değerlendirmede 20 kişiyle yapılan form (test), 
mağaza müdürleriyle yapılan görüşme ve araştır-
macı gözlemleri ile elde edilen veriler toplandığında 
yaratılan “Duyusal Sahicilik Testi” ve “Duyu Temas 
Haritası”, Mudo’nun marka olarak inanılır (sahici) 
bulunduğu sonucunu -söz konusu pilot çalışma ör-
neklemi ve kendi müşterileri ölçeğinde- destekler 
nitelikte görünmektedir. Lindstorm’un markayı duyu 
boyutunda beşli değerlemesi, sahiciliğini ölçmek adı-
na dörtlü boyut geliştirmesi, Mudo’ya uyarlandığında 
en başarılı başlığın -4,2 üzeri ortalamayla- “gerçeklik” 
boyutunda yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Duyusal haritalamada beş temel duyunun -tat alma 
duyusu hariç- birbirini tamamlar nitelikte kullanımı 
planlanmış, Sahicilik Testi’nde yer alan duyu temalı 
ifadelerle bu varsayım test edilmiştir. Buna göre gö-
rünüş; görme duyusu değerlendirmede 5 puan üze-
rinden 4, dokunma 4, koku (yaklaşık) ve ses 3,5 puan 
almıştır. Duyu temas haritasında yoğunluk görünüş-
dokunma-ses-koku sıralamasıyla karşılık bulmuştur. 
Görünüşten sonra koku ve ses duyularının tesisi, ma-
ğaza içi atmosferde ciddiye alınarak -5 boyutlu mar-
kalama planı olmaksızın- duyulu markalama uygu-
lamaya dönüştürülmeye çalışılmıştır. Buna ek olarak 
Espark Mudo Mağaza Müdürü Yasin Özcan marka-
nın duyusal temas noktalarında görünüş ve kokuya 
önem verdiğini, mağaza içi atmosferi tamamlamak; 
atmosfere uyum sağlamak adına da Mudo merkez-
den gelen müzik eserlerini çaldıklarını dile getirmek-
tedir. Spanish Jasmine, Vanilla Sandal, Aegean Blue 
ve Exotic Dream adındaki oda kokularını (ağzı açık 
şişede ve koku çubukları ile birlikte) reyonlara ve re-
yon aralarına yerleştiren Mudo, mağaza içi atmosfer-
de temsilini görünüş ve koku üzerine kurguladığını 
ifade etmektedir. Satılan hiçbir koku temalı ürünün 
(kolonya, oda spreyi ve oda kokusu) Mudo marka-
sı olmadığı mağazada, özellikle Spanish Jasmine ve 
Vanilla Sandal adlı kokuların mağaza kokusu olarak 
tercih edildiği belirtilmektedir.

Şekil 1. Mudo Markası Duyu Temas Haritası

Kaynak: Lindstorm’un Sahicilik Testi (Lindstorm, 2005: 128-134), görüşme ve gözlem 
sonrası elde edilen veriler çerçevesinde araştırmacı tarafından tanzim edilmiştir.
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Yapılan test, görüşme ve gözlem sonrası beşli değer-
lendirmede yaratılan “Mudo Duyu Temas Haritası” 
(Şekil 1), markanın görme ve dokunma duyuları ön-
cül olmak üzere 4 duyuda tüketicisiyle temas halinde 
olduğunu göstermektedir. Ses ve koku değeri ve du-
yular arası sinerji aşağıdaki duyu ortaklığı haritasını 
var etmektedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Markaların deneyim değerini açmak, imge karşılıkla-
rını sınamak, sahicilik düzeylerini ölçmek ve duyusal 
karşılıklarını test etmek adına oluşturulan “Duyusal 
Sahicilik Testi”, toplamda 25 farklı ifade üzerinden 

markaların 4R açılımını sorgulamaktadır. Test sonu-
cunda ortaya çıkan “Duyu Temas Haritası”, beş bo-
yutlu markalama stratejisinin Mudo örnekleminde 
dört duyuda algıya dönüştüğünü resmetmektedir. 
Araştırma sonucunda Mudo markasının dört boyut-
ta işlediği, gerçekçilik değerinin yüksek (30 puan); 
anlatı değerinin ise düşük (21 puan) olduğu anla-
şılmıştır. Farklı ve/veya rakip markalara yönelik de 
yapılabilecek test çalışması, markaları parçalayarak 
(logo-renk-ses-slogan vb.), sözcük havuzlarını (sıfat-
niteleme dinamikleri) tespit etmek ve çağrışımlarını 
tayin etmek adına tüketici nezdindeki marka resmini 
derinleştirebilecektir.
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Giriş ve Amaç
Günümüz tüketicisi bilgi ve iletişim olanaklarının 
artmasıyla satış maksadı içeren aşırı bilgiye maruz 
kalmaktadır. Tüketiciler bu bilgileri değerlendirebile-
cek hem yeterli zamana sahip değildir hem de yoğun 
bilgi ortamında çevresinden edindiği satış maksatlı 
olmayan önerilere daha fazla ihtiyaç duymaktadır. 
Tüketicilere ağızdan ağıza pazarlamayla (AAP) çev-
relerinden ulaşan bilgiler satın alma kararlarında 
da etkin olabilmektedir. Aynı zamanda internet ve 
internetteki sosyal mecraların kullanımıyla AAP bir 
güç haline gelmekte, AAP’nın pozitif yönü markalara 
güç kazandırmaktadır. Bu çalışmanın amacı AAP’nın 
marka tercihleri üzerindeki etkilerini ortaya çıkar-
maktır. Aynı zamanda AAP ile marka tercihi arasın-
daki ilişkide marka imajı ve algılanan kalitenin aracı-
lık rolüyle ilgili tespitler yapmaktır. 

Literatür Analizi
AAP; bir ürün hakkında hedef alıcılar ile aile üyele-
ri, arkadaş, iş ortağı vb. arasında gerçekleşen iletişim 
(Kotler ve Armstrong, 2004); bir ürünün kullanılma-
sından sonra edinilen bilgi ve deneyimlerin gayri res-
mi paylaşımı (Chung ve Darke, 2006); tüketicilere su-
nulan konuşmaya değer bir fikirle ürünler hakkında 
konuşulması ve bu konuşmanın yayılması (Sernovitz, 
2012) şeklinde ifade edilebilir.

Marka tercihi, tüketicilerin alışkanlıkları veya geç-
mişteki deneyimlerine bağlı olarak rakip markaların 
içinden bir markayı seçme davranışı sergilemesi şek-
linde ifade edilebilir (Aktuğlu ve Temel, 2006). Tüke-
ticilerin belli bir markayı tercih etmesinin; tüketicile-
rin ihtiyaçlarının özellikleri, markanın imajı, kişisel 
ve çevresel faktörler vb. birçok farklı nedeni vardır 
(Keskin ve Yıldız, 2010).

Marka imajı; tüketicinin zihninde marka hakkında 
oluşturduğu öznel ve algısal olgular bütünü (Keller, 
1993) ve tüketicilerin ürünle özdeşleştirdikleri özel-
likler ve ürün hakkındaki izlenimlerinin birikimi 
(Kocaman ve Güngör, 2012) şeklinde ifade edilebilir.

Marka imajı tüketicilerin nezdinde direkt ya da do-
laylı olarak yaşanan tecrübelere istinaden oluşabile-
ceği gibi (Perry ve Wisnom, 2004) tüketicilerin satın 
almadıkları veya kullanım deneyimi olmadıkları bir 
ürünle ilgili olarak ta marka imajına sahip oldukları 
ifade edilebilir (Hung, 2005).

Algılanan kalite; tüketiciye sunulan ürünlere ait tü-
ketim deneyimleri ile diğer markalarla karşılaştırıldı-
ğında, ürünün genel kalitesi veya üstünlüğü hakkın-
daki tüketici algısı şeklinde ifade edilebilir (Taşkın ve 
Akat, 2010).

Tüketici algıları nedeniyle algılanan kaliteyi objektif 
olarak belirleyebilmek oldukça güçtür. Beklentilerin 
karşılanması oranının farkı nedeniyle bir tüketicinin 
algısı diğerinin algısıyla örtüşmeyebilir. Bir tüketici için 
kaliteli olarak değerlendirilen bir ürün başka bir tüke-
tici için aynı değere sahip olamayabilir (Tosun, 2014). 

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve 
Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine Bir Araştırma
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Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Marka Tercihlerine Etkisinde Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü: Üniversite Mezunları Üzerine Bir Araştırma

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın 
tasarımı nedensel olarak yapılandırılmıştır. Araştır-
manın modeli ve hipotezler aşağıda gösterilmiştir.

Hipotez 1: AAP marka tercihini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 2: AAP’yla marka tercihi arasındaki ilişkide 
marka imajının aracılık rolü vardır.

Hipotez 3: AAP’yla marka tercihi arasındaki ilişkide 
algılanan kalitenin aracılık rolü vardır.

Hipotez 4: AAP’yla marka tercihi arasındaki ilişkide 
marka imajı ve algılanan kalitenin aracılık rolü vardır.

AAP ölçeği Goyett vd. (2010)’nin, marka tercihi ölçe-
ği Chang ve Liu (2009)’nun, marka imajı ölçeği Ural 
ve Perk (2012)’in ve algılanan kalite ölçeği de Pappu, 
Quester ve Cooksey (2005, 2006)’in çalışmalarından 
alınmıştır.

Bu çalışmanın evrenini Ankara’daki mobil telefon 
abonesi olan üniversite mezunu tüketiciler oluştur-
maktadır. Veriler kolayda örnekleme tekniğiyle, 18 
Ağustos – 03 Kasım 2014 tarihleri arasında online 
ortamda toplanmıştır. Örnek büyüklüğü 400’dür.

Araştırmada veriler anketle toplanmıştır. Anket iki 
bölümden ve 29 sorudan oluşmaktadır. Birinci bö-
lümde demografik bilgilere yönelik olarak 6, ikinci 
bölümde de araştırmanın değişkenleri ölçen 23 soru 
mevcuttur. Katılımcılardan, yargılara, 5’li Likert Öl-
çeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Ke-
sinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi istenmiştir.

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğini test etmek ama-
cıyla AMOS programıyla; tüm değişkenler için tek 
faktörlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör 
analizi sonucu programın önerdiği modifikasyonlar 
yapılmış ve tüm değişkenlerin tek faktörlü yapıları 
doğrulanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları 
Tablo 1’de gösterilmiştir.

 

 

 

Ağızdan Ağıza 

Pazarlama (W_M) 

Marka  

İmajı  (M_I) 

Algılanan Kalite 

(A_K) 

Marka  

Tercihi (M_T) 

Şekil 1 Araştırma Modeli

 X
2
 df X

2
/df GFI CFI RMSEA 

AAP Ölçeği 3,425 1 3,425 1 1 0,078 

Marka Tercihi Ölçeği 1,794 2 0,897 1 1 0,000 

Marka İmajı Ölçeği 0,862 2 0,431 1 1 0,000 

Algılanan Kalite Ölçeği 2,937 5 0,587 1 1 0,000 

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

Kabul Edilebilir Uyum 

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

 

Tablo 1. Ölçeklerin Uyum Değerleri

p>.05, X2 =Chi-Square (Ki-Kare); df=Degree of Freedom (Serbestlik Derecesi); GFI=Goodness Of Fit Index (İyilik Uyum 
İndeksi); CFI=Comparative Fit Index (Karşılaştırmalı Uyum İndeksi); RMSEA=Root Mean Square Error of Approxima-
tion (Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü). 
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Cronbach alfa katsayıları; AAP’da .89; marka terci-
hinde .91; marka imajında .80 ve algılanan kalitede 
.92 olarak gerçekleşmiştir. Bu skorlar ölçeklerin yük-
sek seviyede güvenilir olduklarını göstermektedir.

Bulgular
Katılımcıların; %34’ü kadın (N=136); %66’sı erkek-
tir (N=264). %64,5’i evli (N=258); %35,5’i bekârdır 
(N=142). %41’i 46-55 yaş aralığında (N=164); %33,3’ü 
6000 TL’den fazla gelir aralığındadır (N=133). 

Araştırmanın birinci hipotezini test etmek amacıyla 
oluşturulan yapısal eşitlik modeli (YEM) Şekil 2’de 
gösterilmiştir.

Şekil 2’de görülen modelin uyum değerleri kabul edi-
lebilir sınırlar içinde olmadığından programın önerisi 
doğrultusunda yapılan modifikasyonla uyum değerle-
rinin (X2/df:2,468; GFI:,98; CFI:,99; RMSEA:,061) ka-
bul edilebilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

AAP’nın marka tercihi (β=0,74; p<0,05) üzerinde 
anlamlı bir etkiye sahip olması nedeniyle araştırma-

Şekil 2. YEM

 

 

nın birinci hipotezi desteklenmiştir. R2 değerine göre 
marka tercihinin %55’i AAP’yla açıklanmaktadır.

Marka imajının aracılık rolünün tespitine ilişkin 
oluşturulan YEM Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 3. Marka İmajının Aracılık Rolü İçin Oluşturulan YEM
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Şekil 3’te görülen modelin uyum değerlerinin (X2/
df:2,320; GFI:,96; CFI:,98; RMSEA:,058) kabul edile-
bilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

YEM’de bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde, 
aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olması (p<0,05) ve AAP’nın marka 

tercihine etkisindeki β katsayısının 0,74 den 0,28’e 
düşmesi nedeniyle kısmi aracılık etkisinden söz edi-
lebilir. Bu durumda araştırmanın ikinci hipotezi des-
teklenmiştir.

Algılanan kalitenin aracılık rolünün tespitine ilişkin 
oluşturulan YEM Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4. Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü İçin Oluşturulan YEM

Şekil 4’te görülen modelin uyum değerlerinin (X2/
df:2,058; GFI:,96; CFI:,99; RMSEA:,052) kabul edile-
bilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

YEM’de bağımsız değişkenin aracı değişken üzerinde, 
aracı değişkenin bağımlı değişken üzerinde anlamlı 
bir etkiye sahip olması (p<0,05) ve AAP’nın marka 
tercihine etkisindeki β katsayısının 0,74 den 0,33’e 
düşmesi nedeniyle kısmi aracılık etkisinden söz edi-
lebilir. Bu durumda araştırmanın üçüncü hipotezi 
desteklenmiştir.

Marka imajı ve algılanan kalitenin aracılık rolünün tes-
pitine ilişkin oluşturulan YEM Şekil 5’te gösterilmiştir.

Şekil 5’te görülen modelin uyum değerlerinin (X2/
df:2,956; GFI:,92; CFI:,96; RMSEA:,070) kabul edile-
bilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

YEM’de bağımsız değişkenin aracı değişkenler üze-
rinde, aracı değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olması (p<0,05) ve AAP’nın 
marka tercihi üzerindeki anlamlı etkisinin anlamsız-
laşması nedeniyle tam aracılık etkisinden söz edilebi-
lir. Bu durumda araştırmanın dördüncü ve son hipo-
tezi desteklenmiştir.

Sonuç
Ulaşılan tüm bulgular ışığında; kullandığı cep telefo-
nu markasının imajı ve kalitesinden etkilenen, mar-
kadan memnun kalan ve tatmin olmuş tüketicilerin, 
markadan favorileri olarak bahsedecekleri ve marka-
nın satın alınması için insanları teşvik edeceklerine 
yönelik bir değerlendirme yapılabilir. Bu durumunda 
tüketicilerin iletişimde olduğu diğer tüketicileri etki-
leyebileceği ifade edilebilir. Markayı üreten işletme-
nin AAP’yla hiçbir maliyete katlanmadan reklamla-
rının yapılması vesilesiyle daha fazla sayıda tüketiciye 
ulaşabilme ve satış yapabilme şansını da elde edebile-
ceğine yönelik bir öngörüde bulunulabilir. 
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Bu çerçevede hem işletme üst yönetimlerine hem 
de pazarlama ve marka yöneticilerine, tüketicilerin 
gözünde güçlü bir marka değerine sahip olarak re-
kabette bir adım öne çıkabilmek için çok büyük ma-
liyetlerle icra edilen tutundurma faaliyetlerinin kap-
samına AAP gibi herhangi bir maliyet yükü olmayan, 
satın alma kararında etkin olan bir faktörü de dahil 
etmelerine ilişkin bir öneride bulunulabilir. Ayrıca 
işletmelerin pazarlama stratejilerini güncellerken 
ve geliştirirken; görsel tasarım, fonksiyonellik, ben-
zersizlik, müşteri şikâyetlerine duyarlılık gibi marka 
imajı ve kaliteyle ilintili konulara da yer vermelerinin 
faydalı olacağı ifade edilebilir.

Araştırma bulguları AAP’nın tek başına marka terci-
hini %55, marka imajı ve algılanan kaliteyle birlikte 
%69 gibi yüksek bir oranında açıkladığını ortaya çı-
karmıştır. Günümüzdeki yoğun rekabet ortamında iş-
letmeler açısından markanın önemi göz önüne alındı-
ğında AAP’yla ilgili araştırmalara daha fazla çaba har-
canması gerektiği yönünde bir değerlendirme yapıla-

bilir. Farklı örneklem ve farklı sektörlerle söz konusu 
etkilerin daha net ortaya konabileceği ifade edilebilir.

Türkiye’de 2014 yılı itibariyle girişimlerde internet eri-
şimi %90’a, hanelerde %60’a ulaşmıştır (www.tuik.gov.
tr). Bilgiye ulaşmanın giderek artan bu hızı ve kolay-
lığı AAP kavramının önümüzdeki dönemde çok daha 
önem kazanacağına yönelik bir öngörüde bulunulabilir.

Bu bulguların yanında çalışmanın sınırlılıkları; ko-
layda örnekleme metodunun kullanılması, verilerin 
anlık olarak toplanması, sonuçların genellenememe-
si, araştırmanın sadece Ankara ilinde ve cep telefonu 
sektörüne yönelik olması, olarak ifade edilebilir.

Gelecek araştırmalarda; uygulamanın farklı sektör-
lerde özellikle hizmet sektöründe de yapılmasının, 
farklı şehirlerin araştırma kapsamına dahil edilmesi-
nin, müşteri tatmini gibi farklı bir aracı değişkenin 
kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Şekil 5. Marka İmajı ve Algılanan Kalitenin Aracılık Rolü İçin Oluşturulan YEM



 



683

Özet
Bu çalışmanın amacı özel markalı ürün kullanımı ve 
mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemede fay-
dacı ve hazcı alışveriş değerlerin moderatör etkisine 
ışık tutan bir kavramsal model geliştirmek ve analiz 
etmektir. 267 tüketiciden toplanan veri ile yapılan bir 
testte, kavramsal çerçeve yapısal eşitlik modeli kulla-
nılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın bulguları, özel 
markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasın-
daki ilişki negatif olmasına rağmen, faydacı alışveriş 
deneyiminin bu iki yapı arasındaki ilişkiyi pozitif 
yönde etkileyerek güçlendirdiğini göstermektedir. Bu 
çalışma yöneticiler için ilginç öneriler sunmaktadır; 
öyle ki, alışveriş deneyimi süresince daha çok faydacı 
alışveriş deneyimi yaratmaya yönelik geliştirilen pa-
zarlama stratejileri perakendecilerin mağaza sadakat-
lerini uzun vadede olumlu yönde arttırmalarına ola-
nak sağlayabilmektedir. Bu çalışmanın bulgularının 
araştırmacılara ve uygulamacılara önemli katkılar 
sağlaması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel Markalı Ürün Kullanımı, 
Mağaza Sadakati, Faydacı Alışveriş Değeri, Hazcı 
Alışveriş Değeri

Abstract
The purpose of this study is to develop and analyze a 
conceptual model that sheds light on the moderating 
impact of utilitarian and hedonic shopping values in 
determining the relationship between private label usa-
ge and store loyalty. In a test with data collected from 

267 consumers, conceptual framework was estimated 
by using structural equation modeling. The findings of 
the study reveal that even though the link between pri-
vate label usage and store loyalty is negative, utilitarian 
shopping value positively moderates and strengthens 
this link between two constructs. This study offers such 
interesting implications for managers that developing 
marketing strategies oriented to create more utilitarian 
shopping values during the shopping experience may 
enable retailers to enhance their store loyalty in a posi-
tive way in the long run. The findings of this study are 
expected to make significant contributions to scholars 
and practitioners.

Keywords: Private Label Usage, Store Loyalty, 
Utilitarian Shopping Value, Hedonic Shopping Value

Giriş ve Çalışmanın Amacı
Günümüzde Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe faa-
liyet gösteren birçok perakendecinin kendi özel mar-
kalı ürünlerini portföylerine ekleme eğilimleri gide-
rek artmaktadır (Geyskens vd., 2010, s.791). Yakın 
zamanda özel markalı ürünlerin pazar payında ve bu-
lunabilirliğinde hızlı bir artış olup, bu yükselen trend 
perakendecilik sektörünü doğrudan etkilemiştir 
(Ailawadi vd., 2008, s.19). Aslına bakıldığında, özel 
markalı ürünler 1860’lar itibariyle ortaya çıkmış ve 
daha çok Amerika Birleşik Devletleri›nde yayılmıştır 
(German, 2001; Richardson vd., 1994, s.28; Dick vd., 
1995, s.15). 2000 yılında Özel Marka Üreticileri Der-
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neği (PLMA) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 
Amerikan tüketicilerin %71’i ulusal markalar yerine 
özel markalı ürünler satın almayı tercih etmektedir-
ler. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki perakendeciler-
de satılan her beş parçadan biri özel markalı üründür 
ve bu oran Batı Avrupa’da çok daha yüksektir (Kumar 
and Steenkamp, 2007, s.121). Buna ek olarak, Türki-
ye’deki özel markalı ürünlerin pazar payı %12 olup, 
hızlı bir büyüme gözlenmektedir (Nielsen, 2011, s.3). 

Türkiye’deki özel markalı ürünlerin pazar payındaki 
bu artış, ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliğine bağlana-
bilir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleş-
tirilen Türkiye Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 
(2013) sonuçlarına göre, Türkiye’deki en yoksul %20
’lik kesimi ile en zengin %20’lik kesimi arasında 7,7 
kat gelir farkı vardır. 2013 yılında, en düşük gelire sa-
hip %20’lik kesim toplam gelirden %6,1 pay alırken, 
en yüksek gelire sahip %20’lik kesim toplam gelirden 
%46,6 pay almıştır. Yoksulluk oranında artışa sebep 
olan bu durum, tüketicilerin daha düşük fiyatlı ürün-
leri satın alma eğilimini arttırmaktadır. Bu sebeple 
Türkiye’deki özel markalı ürünlerin incelenmesi lite-
ratüre önemli katkılar sağlayacaktır.

Özel markalı ürünlerin ortaya çıkışı perakendecilik 
tarihinde bir dönüm noktası olarak görülmektedir 
(Steenkamp ve Dekimpe, 1997, s.917). Başlangıçta, 
ikinci derece ürün kaliteleri nedeniyle özel markalı 
ürünler ulusal markalar kadar başarılı olmamışlar-
dır; ancak, günümüzde bu durum değişmiştir ve özel 
markalı ürünler fiyat avantajlarının yanı sıra kalite 
ve performans yanlarının güçlendirilmesi ile zorlu 
rakiplere dönüşmüştür. Artık, özel markalı ürünler 
çok geniş ürün çeşitliliği, daha düşük fiyat ve orta dü-
zey kalite standartları ile perakendeci mağazalarında 
kolay bir şekilde bulunmaktadır (Chakraborty, 2013, 
s.77).

Özel markalı ürünlerin büyümesinin ardında yatan 
sebepler perakendeciler açısından incelendiğinde ise, 
ilk sebep özel markalı ürünler üzerinden daha yüksek 
karların elde edilmesi, ikinci sebep ulusal üreticiler 
karşısında pazarlık gücünün artması ve üçüncü se-
bep daha yüksek mağaza sadakati kazanılması olarak 
sıralanabilir (Ailawadi vd., 2008, s.19). Ancak, ilk iki 
sebep birçok çalışmada istatistiksel olarak desteklen-
mesine rağmen (örneğin; Ailawadi ve Harlam, 2004, 
s.155; Hoch ve Banerji, 1993; Pauwels ve Srinivasan, 
2004, s.383), son sebep için literatürde çelişkili sonuç-
lar yer almaktadır. Ailawadi vd., (2008, s.28) bulgula-

rının başka ülke ve bölgelerde test edilmesini öner-
mişlerdir. Bu önermeye karşılık olarak, bu çalışmanın 
ilk amacı Türkiye’de faaliyet gösteren perakendeciler 
için özel markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati 
arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Çalışmanın bir diğer amacı ise, faydacı ve hazcı alış-
veriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ile ma-
ğaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör 
ilişkisini incelemektir. Faydacı alışveriş değeri “alış-
verişi görev gibi görme” olarak nitelendirilebilirken, 
hazcı alışveriş değeri ise “alışverişi eğlence gibi gör-
me” olarak tanımlanabilir (Hirschman ve Holbrook, 
1982, s.96). Önceki araştırmalarda, alışveriş değeri 
ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur ve bu yapılar arasında 
pozitif yönlü bir korelasyon olduğunu ortaya koy-
muştur (örneğin; Babin vd., 1994, s.652; Dawson vd., 
1990, s.421; Carpenter ve Fairhurst, 2005, s.263). Ay-
rıca, özel markalı ürünleri daha çok fiyat hassasiye-
tini olan tüketiciler satın aldığından dolayı, alışveriş 
deneyimi süresince sunulan faydacı ve hazcı değer-
lerin moderatör etkilerinin ayrı ayrı incelenmesi özel 
markalı ürün satın alma davranışında belirgin bir 
ayrım yaratacağı beklenmektedir (Koschate-Fischer 
vd., 2014, s.81). 

Sonuç olarak, bu çalışmanın temel olarak üç araştır-
ma sorusu bulunmaktadır. İlk olarak, özel markalı 
ürün kullanımının mağaza sadakati üzerindeki etkisi 
nedir? İkinci olarak, faydacı alışveriş değerleri özel 
markalı ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasın-
daki ilişkiyi nasıl etkilemektedir? Ve üçüncü olarak, 
hazcı alışveriş değerleri özel markalı ürün kullanımı 
ve mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi nasıl etkile-
mektedir?

Çalışmanın devamı şu şekilde düzenlenmiştir: Önce-
likle, özel markalı ürün kullanımı, mağaza sadakati 
ve alışveriş değeri ile bu yapılar arasındaki ilişkiler 
üzerine mevcut olan literatür verilmiştir. Bunun ar-
dından, alışveriş değerinin özel marka kullanımı ve 
mağaza sadakati arasındaki moderatör rolünü gös-
teren kavramsal yapı sunulmuş ve ilgili hipotezler 
geliştirilmiştir. Daha sonra, metodoloji bölümünde 
kullanılan ölçekler, örneklem ve veri toplama ile ilgi-
li süreçler anlatılmıştır. Bir sonraki bölümde, her bir 
hipotez için bulgular sunulmuş ve tartışılmıştır. Son 
olarak ise, sonuçlar ortaya konulmuş, yönetimsel ve 
araştırmalara yönelik uygulamalara yer verilmiştir. 
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Literatür Analizi ve Kavramsal Çerçeve
Alışveriş değerinin (hazcı ve faydacı) özel markalı 
ürün kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki 
üzerindeki moderatör etkisini incelemeye yönelik 
oluşturulan kavramsal model Şekil 1’de gösterilmek-

tedir. Buna göre, özel markalı ürün kullanımı mağaza 
sadakatinin bir öncülüdür. Alışveriş değeri (hazcı ve 
faydacı değerler) ise özel markalı ürün kullanımı ve 
mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde moderatör 
etkiye sahiptir. 

 

 

 

 

 

Özel Markalı 

Ürün Kullanımı 

Mağaza 

Sadakati 

Alışveriş Değeri 
(Hazcı ve Faydacı 

Değerler) 

Şekil 1. Kavramsal Model

Özel Markalı Ürün Kullanımı – Mağaza Sadakati 
Arasındaki İlişki
Özel markalı ürünler bir perakendeci veya toptancı 
tarafından ürettirilen ve satılan ürünlerdir (Chakra-
borty, 2013, s.76; Hyman vd., 2010, s.369). Özel mar-
kalı ürünler perakendeciler açısından değerlendiril-
diğinde, ulusal markalı ürünler ile aralarında önemli 
bir ayrım bulunmaktadır. Perakendeciler sadece özel 
markalı ürünlerde geliştirme, kaynak bulma ve depo-
lamadan satış geliştirme ve pazarlamaya kadar bütün 
sorumluluğu üstlenirler (Dhar ve Hoch, 1997, s.208). 
Bu nedenle, perakendeciler özel markalı ürünlerin 
başarı ve başarısızlığından ulusal markalı ürünlere 
kıyasla daha fazla sorumludurlar.

Son zamanlarda perakendecilik sektöründe rekabette 
meydana gelen artış sebebiyle, perakendecilerin var 
olan müşterilerini elde tutabilmek ve yeni müşteriler 
kazanabilmek amacıyla yeni stratejiler geliştirmeleri 
gerekmektedir. Sadık tüketiciler yaratmak çoğu pe-
rakendecinin asıl amacını oluşturmaktadır. Oliver 
(1999, s.34)’ın yapmış olduğu sadakat tanımından 
yola çıkarak, mağaza sadakati belirli bir perakende-
ciye karşı sahip olunan derin bağlılık olarak tanım-
lanabilir.

Tüketiciler sırf bir markayı beğendikleri için, o mar-
kanın satıldığı perakendecinin müşterisi olabilirler. 
Bu nedenle, bu markayı müşterisi oldukları peraken-
decide bulamadıkları takdirde perakendeciyi değiş-

tirmeye de yönelebilirler. Bu durumda, perakende-
ciler tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini kar-
şılayabilen özel markalı ürünler sunar ve tüketicinin 
beğenisini kazanırlar ise, tüketicilerin kendilerine 
olan bağlılığını da arttırabilirler. Ancak bu noktada, 
tüketicilerin özel markalı ürünleri plansız satın alma 
etkisi ile mi yoksa gerçekten o mağazanın özel marka-
lı ürünlerine karşı bağlılık hissettiklerinden dolayı mı 
satın aldıklarının anlaşılabilmesi perakendeciler için 
önem taşımaktadır (Rao, 1969, s.447). 

Perakendecilik literatüründe, özel markalı ürün kul-
lanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerine 
odaklanan çok fazla sayıda çalışma bulunmasına 
rağmen, bu konuya ilişkin literatürde yer alan çalış-
malarda hala bir tutarlılık gözlenmemektedir. Bazı 
çalışmalarda özel markalı ürün kullanımı ve mağa-
za sadakati arasındaki ilişki pozitif yönlü bulunur-
ken (Ailawadi, 2001, s.311; Ailawadi vd., 2001, s.76; 
Bonfrer ve Chintagunta, 2004, s.211; Koschate-Fisc-
her vd., 2014, s.79; Kumar ve Steenkamp 2007, s.119; 
Sudhir ve Talukdar 2004, s.149), bazı çalışmalarda ise 
bu yapılar arasındaki ilişki negatif yönlü olarak orta-
ya çıkmaktadır. Örneğin; Richardson (1997, s.401), 
tüketicilerin özel markalı ürünleri kullanımının bağlı 
oldukları belirli bir mağazaya göre değişmediği so-
nucunu bulmuştur. Bu bulgulara ek olarak, Ailawadi 
vd. (2008, s.25) özel markalı ürün kullanımı ve marka 
sadakati arasındaki ilişkinin tek düze olmadığını öne 
sürerek; aralarındaki ilişkinin belirli bir eşiğe kadar 
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pozitif yönlü ilerlediği; ancak, daha sonrasında nega-
tife dönüştüğü (negatif eğimli U-biçimli ilişki) sonu-
cuna ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, özel markalı ürün 
kullanımı ve mağaza sadakati arasındaki ilişki belirli 
bir alt sınıra kadar doğrudan birbirine bağlı olarak 
artış göstermekte olup, özel markalı ürün satın alımı 
bu eşiği geçtiği zaman ise, o perakendeciye karşı sa-
dakatin giderek azalmasına yol açmaktadır (Martos-
Partal ve González-Benito, 2011, s.307).

Ayrıca, birçok araştırmacı, özel markalı ürün satın 
almayı tercih eden tüketicilerin satın aldıkları pera-
kende mağazalarına daha bağlı olduklarını ve özel 
markalı ürün kullanımlarının perakendecilerin satış-
larını ve mağaza sadakatini doğrudan arttırdığını be-
lirtmiştir (Baltas vd., 1997, s.994; Liu ve Wang, 2008, 
s.294; Cotterill ve Putsis, 2000, s. 30). Bu kapsamda 
çalışmanın ilk hipotezi şu şekildedir:

H1: Özel markalı ürün kullanımının mağaza sadakati 
üzerinde olumlu bir etkisi vardır.  

Alışveriş Değerinin (Faydacı ve Hazcı) Özel 
Markalı Ürün Kullanımı ve Mağaza Sadakati 
Arasındaki İlişki Üzerindeki Moderatör Etkisi 
Alışveriş değeri kavramı, bir nesneye sahip olunma-
sından değil, onun kullanılmasından ve beğenilme-
sinden kaynaklanan tüketici deneyimi olarak tanım-
lanabilir (Holbrook, 1994, s.40). Bu nedenle, alışveriş 
değeri tüketiciye sağlanan fayda ve tüketicinin duy-
gularına hitap edilmesi ile yaratılabilir. Dolayısıyla, 
alışveriş deneyimi faydacı bir görevi tamamlama ya 
da hazcı bir keyif yaşatma yolu ile değer yaratmakta-
dır (Babin vd., 1994, s. 645). Bu bağlamda, eksiksiz bir 
alışveriş deneyimini ölçmek için değer kavramının 
hem hazcı hem de faydacı taraflarını dikkate almak 
gerekmektedir (Mishra, 2014, s.228). Birçok çalışma-
da belirtilmiş olduğu gibi, bir perakendeci alışveriş 
deneyimi esnasında müşterilerine hem hazcı hem de 
faydacı değerleri aynı anda sağlayabilir (Sherry, 1990, 
s.16). Lee ve Hyman (2008, s.229) mağazalarda tüke-
ticilere sunulan hazcı ve faydacı alışveriş değerlerinin 
ve özel markalı ürünlerin, tüketicilerin mağaza sada-
katlerinin başlıca kaynaklarından biri olabileceğini 
vurgulamıştır. 

Faydacı Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün 
Kullanımı ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki 
Üzerindeki Moderatör Etkisi
Hirschman ve Holbrook (1982, s.96)’a göre, faydacı 
alışveriş değeri alışverişi görev gibi görme olarak ta-
nımlanmaktadır. Faydacı alışveriş değeri, kalite, uy-

gunluk, çeşit, uygun fiyat gibi ürün performansıyla 
ilgili faktörlerle ilişkilidir (Stoel vd., 2004, s.1072). 
Faydacı alışveriş değeri açısından ele alındığında, 
tüketici rasyonel problem çözücü ve belirli bir ihti-
yacı karşılamaya yönelik bir birey olarak görülmek-
tedir. Bu ihtiyacı karşılayan tüketici alışveriş görevi-
ni başarıyla tamamlamakta ve bunun sonucunda da 
memnuniyet duymaktadır. Örneğin; tüketici aradığı 
bir ürünü mağaza içerisinde kolaylıkla bulduğunda 
faydacı bir değer ortaya çıkmaktadır (Holbrook vd., 
1984, s.737).

Bu nedenle, özel markalı ürünlerin seçiminde fiyat 
faktörü önemli bir rol oynadığından, alışveriş dene-
yiminden faydacı yarar sağlama özel markalı ürün 
seçiminde güçlü bir etkiye sahiptir (Koschate-Fischer 
vd., 2014, s.79). Cuneo vd. (2012, s.956) yaptıkları 
araştırmada tüketicilerin satın alacakları ürünleri 
elde edecekleri en yüksek değer seviyesine göre ve o 
ürünlerin onlara aktaracağı en yüksek faydaya (fonk-
siyon) göre seçmekte olduğu sonucunu bulmuşlardır. 
Diğer bir yandan, faydacı değerler de tüketiciler alış-
veriş deneyimini kusursuz bir şekilde tamamladıkları 
zaman bir görevi başarıyla tamamlamış gibi hisset-
tiklerinden dolayı sadakat ile ilişkili olmaktadır. Bu 
nedenle, faydacı alışveriş değerinin sadakat tutumları 
ile pozitif bir ilişki içerisinde olması beklenmektedir 
(Babin vd., 1994, s.646; Cronin vd., 2000, s.209). Özet 
olarak, bu çalışmada özel markalı ürün kullanımı ile 
mağaza sadakati arasındaki var olan ilişkinin faydacı 
alışveriş değeri yardımı ile pozitif yönde daha güçlü 
bir şekilde etkilenmesi beklenmektedir. 

H2a: Özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati 
arasındaki ilişki üzerinde faydacı alışveriş değeri po-
zitif yönlü moderatör etkiye sahiptir. 

Hazcı Alışveriş Değerinin Özel Markalı Ürün 
Kullanımı ve Mağaza Sadakati Arasındaki İlişki 
Üzerindeki Moderatör Etkisi
Hazcı alışveriş değeri, Hirschman ve Holbrook (1982, 
s.96) tarafından alışverişi eğlence gibi görme olarak 
tanımlanmış ve keyif, estetik ve hoşlanma gibi alışve-
riş güdüleriyle bağdaştırılmıştır. Laverie vd. (1993)’e 
göre, hazcı değerler zevk-eğlence, ilgi-merak ve şaş-
kınlık-sürpriz gibi duygularla ilişkilidir (Altunışık & 
Çallı, 2004:235). Hazcı değerler, alışveriş esnasında 
eğlence, özgürlük, mevcut sorunlardan kaçış, rutin 
aktivitelerden uzaklaşabilme hisleri sonucunda orta-
ya çıkmaktadır  (Holbrook vd., 1984, s.737).
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Tutum teorisi perspektifinden bakıldığında, hazcı de-
ğerler ile sadakat, duygusal öncüller (duygular, hisler 
ve ruh hali) açısından birbirleri ile oldukça ilişkili gö-
rünmektedir (Dick and Basu, 1994, s.104). Bununla 
birlikte, hazcı değerlerin sadakat üzerinde güçlü bir 
etkisinin olması da diğer bir beklentidir. Daha yoğun 
yaşatılan hazcı değer, tüketicilere alışveriş deneyimle-
ri sırasında duygusal değer seviyesinin en üstünü ya-
şatabilmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, po-
zitif deneyim yaşamış olan müşterilerin o mağazaya 
karşı bağlılıkları da doğrudan artacaktır (Hirschman 
and Holbrook, 1982, s.94). 

Ancak, Koschate-Fischer vd. (2014, s.79)’e göre, tü-
keticiler daha çok fiyat unsuruna dayalı olarak özel 
markalı ürünleri seçtiğinden dolayı, eğlence, keyif 
alma ve görünüş gibi boyutlarla ilişkili olan hazcı 
değerlerin, faydacı değerlere kıyasla, özel markalı 
ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki 
üzerinde negatif yönlü moderatör etkisi yaratacağı 
beklenmektedir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada 
hazcı alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı 
ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki mo-
deratör rolü incelenecektir.

H2b: Özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati 
arasındaki ilişki üzerinde hazcı alışveriş değeri nega-
tif yönlü moderatör etkiye sahiptir. 

Tasarım ve Yöntem
Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri kul-
lanılmıştır. İlgili literatür taranarak kavramsal mo-
del geliştirilmiş, öncelikle tüketicilerin özel markalı 
ürün seçimlerini ürün kategorilerine ayırabilme 
amacı ile nitel bir araştırma yapılmış, son olarak da 
nicel bir araştırma yürütülerek kavramsal model test 
edilmiştir.

Nitel araştırma tüketicilerin süpermarketlerden en 
çok satın aldığı özel markalı ürünleri belirleyebilme 
amacı ile gerçekleştirilen iki odak grup çalışmasından 
oluşmuştur. Buna bağlı olarak, odak grup çalışmaları 
esnasında gözlenen bütün cevaplar ürün kategorile-
rine göre sınıflandırılmıştır. Odak grup çalışmaları, 
ailelerinde süpermarket alışverişi sorumluluğunu 
ailedeki diğer bireylere kıyasla daha çok üzerine al-
mış olan, sırasıyla altı ve yedi kişiden oluşan iki kü-
çük grup üzerinde uygulanmıştır. Her bir odak grup 

çalışması yaklaşık olarak yirmi dakika sürmüş olup, 
her bir çalışma katılımcıların izni alınarak kayıt altına 
alınmış ve yapılandırılmış görüşme metodu izlenmiş-
tir (Çokluk vd., 2011, s.103).

Odak grup çalışmalarının sonuçlarına göre en sık 
satın alınan özel markalı ürünler pirinç (6), süt (5), 
şeker (3), un (3), ayran (2), peynir (1), yoğurt (1), no-
hut (1), mercimek (1), peçete (1), kağıt havlu (1) ve 
tuvalet kağıdı (1) olarak bulunmuştur. Daha sonra-
sında, elde edilen sonuçlara göre bu ürünler, süt ve 
süt ürünleri (süt, peynir, ayran ve yoğurt), kuru gıda 
ve şekerleme (baklagiller, pirinç, nohut, un ve şeker) 
ve kağıt ve kağıt ürünleri (tuvalet kağıdı, peçete, kağıt 
havlu) olarak sınıflandırılmıştır.

Anket Tasarımı
Bu çalışmada kavramsal modeli test etmek üzere nicel 
araştırma modeli olarak beş bölümden oluşan bir an-
ket kullanılmıştır. İlk olarak, özel markalı ürün satın 
almayan tüketicileri eleyebilmek için, katılımcılara 
özel markalı ürün satın alıp almadıkları sorulmuştur. 
Daha sonrasında odak grup çalışmaları sonucunda 
oluşturulmuş olan ürün grubu kategorileri sunularak 
en çok satın aldıkları özel markalı ürün grubu sorusu 
yöneltilmiş ve bir sonraki bölümde özel markalı ürün 
kullanımı ölçeği soruları için yanıtlanan ürün grubu 
kategorisinin akılda tutulması istenmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde, özel markalı ürün kul-
lanımını ölçmek amacı ile Ailawadi vd. (2001, s.87) 
tarafından geliştirilen üç sorudan oluşan özel mar-
kalı ürün kullanımı ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın 
üçüncü bölümünde ise alışveriş değerini (hazcı ve 
faydacı) ölçmek amacı ile Babin vd. (1994, s.649) ta-
rafından geliştirilen alışveriş değeri ölçeğinden yarar-
lanılmıştır. Ayrıca çalışmanın dördüncü bölümünde, 
Ailawadi vd. (2001, s.87) tarafından geliştirmiş olan 
ve üç sorudan oluşan mağaza sadakati ölçeğinden 
yararlanılmıştır. Anket formunun ikinci, üçüncü ve 
dördüncü bölümünde yer alan soruların tamamı 5’li 
Likert ölçeğine göre hazırlanmıştır (1=Kesinlikle Ka-
tılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum). Çalışmada 
kullanılan ölçekler Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalış-
manın son bölümünde ise katılımcıların demografik 
özellikleri cinsiyet, yaş, eğitim, aile yaşam döngüsü ve 
gelir düzeyi başlıkları altında sorulmuştur. 
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Örneklem Yöntemi ve Veri Toplama
Çalışma iki odak grup çalışması ve bir anket çalışması 
aracılığı ile yürütülmüştür. Anket verileri 24.12.2014 
ve 23.01.2015 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda 
toplanmıştır. Veri toplanmadan önce, ilk olarak, an-
ketin ilk örneği üç akademisyen tarafından gözden 
geçirilmiştir. Elde edilen yararlı geribildirimlere bağlı 
olarak yapılan değişikliklerden sonra, ankette yer alan 
soruların katılımcılar tarafından anlaşılıp, anlaşılma-
dığını anlamak amacıyla, yeniden düzenlenen anket 

üzerinde yüz yüze yapılan görüşmeler yoluyla beş kişi 
ile bir ön test yapılmıştır. Ön test sonuçlarına bağlı 
olarak, anket sorularının çalışmada kullanılan ölçek-
leri doğru ve eksiksiz olarak yansıttığı anlaşılmıştır. 
Bu nedenle, çalışmanın başlangıç aşamaları süresince 
içerik ve yüzeysel geçerliliğinin sağlandığından emin 
olunmuştur.

Toplam olarak 295 anket toplanmıştır; ancak bunlar-
dan 267’si kullanılabilir olmuştur. Anketin ilk sorusu 

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Ölçekler
Faktör Ölçek Kaynak 

Özel Markalı 
Ürün Kullanımı 

Özel markalı ürünleri satın alırım. 

Ailawadi vd. 
(2001) 

Özel markalı ürünleri alışverişe gittiğimde görmek isterim. 

Birçok özel markalı ürün alışveriş sepetimde yer alır. 

Mağaza 

Sadakati 

Her zaman aynı süpermarketten alışveriş yaparım. 

Ailawadi vd. 

(2001) 
Sevdiğim süpermarketten alışveriş yapmak için çaba sarf ederim. 

Genellikle hangi süpermarketten alışveriş yapacağımı önemserim. 

Alışveriş Değeri 

Faydacı Değer  

Babin vd. (1994) Süpermarkete gittiğimde sadece aklımda olan şeyleri 
gerçekleştiririm. 

Süpermarket alışverişlerimde gerçekten ihtiyacım olan şeyleri alırım. 

Süpermarket alışverişi yaparken aradığım ürünleri bulmak benim için 
önemlidir. 

 Alışveriş yaptığım süpermarkette alışverişimi tamamlayamamak ve 
başka bir süpermarkete gitmek beni hayal kırıklığına uğratır. 

 

Hazcı Değer 

 
Süpermarket alışverişi yapmak benim için zevktir. 

 

 Sadece zorunluluktan değil, istediğim için süpermarket alışverişi 
yaparım. 

 

 Süpermarket alışverişi yapmak benim için gerçek dünyadan kaçış 
gibidir. 

 

 Yaptığım diğer şeylerle kıyasladığımda, süpermarket alışverişinde 
harcadığım zaman benim için gerçekten keyiflidir. 

 

 Süpermarkette heyecan verici yeni ürünleri keşfetmek benim için 
eğlencelidir. 

 

 Süpermarkette alışveriş yapmak sadece satın aldığım ürünler 
nedeniyle değil, kendi başına bir keyiftir. 

 

 Süpermarket alışverişi esnasında anı yakalayabildiğim için güzel 
vakit geçiririm. 

 

 Süpermarket alışverişi esnasında bir arayış heyecanı yaşarım (yeni 
ürünleri keşfetme). 

 

 
Süpermarket alışverişi esnasında problemlerimi unuturum. 

 

 
Süpermarket alışverişi esnasında bir macera hissine kapılırım. 

 

 
Süpermarket alışverişi yaparak vakit geçirmek benim için güzeldir. 
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daha önce hiç özel markalı ürün satın almayan katı-
lımcıları elemeye yönelik sorulduğundan, bu soruya 
özel markalı ürün satın almayı tercih etmediğini be-
lirten katılımcıların anketleri veri havuzundan çıka-
rılmıştır. 

Katılımcılara ilişkin demografik özellikler frekans ve 
yüzde dağılımına bağlı olarak incelenmiştir (Tablo 
2). Katılımcıların profillerine ilişkin olarak, toplam 
katılımcıların %65,9’i kadın, %34,1’i erkektir. Ör-
neklemin yaş analizine bağlı olarak, katılımcıların 
%42,9’unun 18 ve 25 yaş aralığında, %27,1’inin 26 ve 
35 yaş aralığında, %13,5’inin 36 ve 45 yaş aralığında, 

%12,4’ünün 46 ve 55 yaş aralığında, %3,8’inin 56 ve 
65 yaş aralığında ve %0,4’ünün 66 yaş ve üzerinde ol-
duğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları 
açısından, örneklemin %1,1’i ilkokul mezunu, %3,4’ü 
ortaokul mezunu, %9,7’si lise mezunu, %6,0’ı önlisans 
mezunu, %59,2’si lisans mezunu ve %20,6’sı yüksek 
lisans veya doktora mezunudur. Katılımcıların orta-
lama aylık hanehalkı gelir durumları, katılımcıların 
%13,1’inin gelir seviyesinin 1500-2499 TL aralığında 
olduğunu, %19,5’inin 2500-3499 TL aralığında oldu-
ğunu ve %19,1’inin 3500-4499 TL aralığında olduğu-
nu göstermektedir.

Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Demografik Özelliklerin Frekans ve Yüzde Dağılımları
Cinsiyet   Frekans Yüzde 

Kadın 176 65,9 

Erkek 91 34,1 

Yaş   

18-25 114 42,9 

26-35 72 27,1 

36-45 36 13,5 

46-55 33 12,4 

56-65 10 3,8 

66 ve üzeri 1 0,4 

Eğitim   

İlkokul 3 1,1 

Ortaokul 9 3,4 

Lise 26 9,7 

Önlisans 16 6,0 

Lisans 158 59,2 

Yüksek Lisans/Doktora 55 20,6 

Aylık Ortalama Hanehalkı Geliri 

0- 891 TL 23 8,6 

892-1499 TL 14 5,2 

1500-2499 TL 35 13,1 

2500-3499 TL 52 19,5 

3500-4499 TL 51 19,1 

4500-5499 TL 25 9,4 

5500-6499 TL 29 10,9 

6500-7499 TL 22 8,2 

7500-8499 TL 12 4,5 

8500 TL ve üzeri 4 1,5 

 

Bulgular ve Tartışma
Araştırma bulguları geçerlilik analizi, güvenilirlik 
analizi ve son olarak hipotezlerin analizi başlıkları al-
tında yapısal eşitlik modeli kullanarak test edilmiştir.

Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik 
ve Geçerlilik Test Sonuçları
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik anali-
zinin yapılması gözlenen değişkenlerin teorik örtük 
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değişkenleri ne kadar iyi anlattığını göstermesi açı-
sından önemlidir (Hair vd., 2014, s.602). Kavramsal 
modelde gösterilen (Şekil 1) dört teorik örtük değiş-
kene (özel markalı ürün kullanımı, faydacı alışveriş 
değeri, hazcı alışveriş değeri ve mağaza sadakati) tek 
boyutluluklarını ve geçerliliklerini değerlendirmek 
amacı ile Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulan-
mıştır.

Tablo 3’ten de anlaşılacağı gibi, “özel markalı ürün 
kullanımı” ölçeği üç gözlenen değişkenden, “faydacı 
alışveriş değeri” ölçeği dört gözlenen değişkenden, 
“hazcı alışveriş değeri” ölçeği on bir gözlenen değiş-
kenden ve son olarak “mağaza sadakati” ölçeği üç 
gözlenen değişkenden oluşmaktadır. DFA sonuçla-
rına göre, örtük ve gözlenen değişkenler arasındaki 
standardize edilmiş parametre değerleri 0,24 ve 0,97 
aralığında yer almaktadır. sadece iki değerin (FAD1, 

FAD2)  kabul edilebilir seviye olan 0,50’den düşük 
çıktığı gözlenmiştir (Hair vd., 2014, s.617); ancak bu 
iki değer istatistiksel olarak anlamlı bulunduğundan 
dolayı (p<0,05) çalışmadan çıkarılmamıştır. Dolayı-
sı ile, yakınsama geçerliliğinden söz edebilmek için 
bütün standardize edilmiş parametre değerlerinin 
0,50’den yüksek olması, bütün t değerlerinin 3,0’dan 
yüksek olması ve standart hataların düşük olması ge-
rektiğinden, faydacı alışveriş değeri faktörü için ya-
kınsama geçerliliği büyük ölçüde sağlanırken, diğer 
faktörler için tamamen sağlanmıştır.

Buna ek olarak, gözlenen değişkenler ile örtük de-
ğişkenler arasındaki ilişkilerin anlam seviyesini test 
eden t değerleri 3,33 ve 15,47 aralığında değişmekte 
olup ve gözlenen değişkenler ile örtük değişkenler 
arasındaki bütün ilişkiler 0,05 düzeyinde istatistiksel 
olarak anlamlıdır (t>1,96).

Faktör 

 

Gözlenen 

değişken 

Standardize 

edilmiş 

yükler 

t-

değeri 

Alfa 

katsayısı 

Birleşik 

güvenilirlik 

(CR) 

Açkılanan 

varyans 

(AVE) 

Ort. Std. 

sapma 

Özel 
markalı 
ürün 
kullanımı  

ÖMK1 0,87 * ,88 ,88 ,71 3,37 0,99 

ÖMK2 0,82 15,35    3,59 1,14 

ÖMK3 0,83 15,47    3,23 1,07 

Faydacı 
alışveriş 
değeri  

FAD1 0,24 * ,66 ,62 ,35 2,96 1,03 

FAD2 0,26 4,50    3,13 1,12 

FAD3 0,97 3,33    4,22 0,99 

FAD4 0,57 3,67    4,01 1,19 

Hazcı 
alışveriş 
değeri  

HAD1 0,67 * ,93 ,93 ,56 3,39 1,12 

HAD2 0,61 9,18    3,22 1,11 

HAD3 0,72 10,76    2,20 1,09 

HAD4 0,85 12,42    2,60 1,14 

HAD5 0,62 9,40    3,18 1,18 

HAD6 0,90 12,97    2,74 1,14 

HAD7 0,85 12,44    2,66 1,13 

HAD8 0,68 10,18    2,86 1,15 

HAD9 0,72 10,67    2,49 1,06 

HAD10 0,74 10,98    2,28 1,07 

HAD11 0,81 11,85    2,94 1,17 

Mağaza 
sadakati  

MS1 0,61 * ,78 ,79 ,56 2,93 1,10 

MS2 0,84 9,30    3,44 1,05 

MS3 0,77 9,19    3,44 1,11 

 

Tablo 3. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik Sonuçları

*Değişken ölçeğe sabitlenmiştir. 
Model uyum iyiliği değerleri:χ2= 491,86, p= 0,000, SD= 181, NFI= 0,86, NNFI= 0,89, CFI= 0,91, GFI=0,85 RMSEA= 0,080, 
AVE=Average variance extracted, CR= Composite Reliability
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Ayrıca, çalışmada kullanılan ölçeklere ait Cronbach 
alfa güvenilirlik katsayıları 0,66 ve 0,93 arasında de-
ğişmekte olup, bu faktörler için iç tutarlılığın sağlan-
dığı söylemek mümkündür. Bundan başka, ölçeklerin 
birleşik güvenilirlik değerleri 0,62 ve 0,93 aralığında 
ve açıklanan varyans değerleri 0,35 ile 0,71 aralığında 
yer almaktadır.

Son olarak, bütün korelasyon kareleri açıklanan var-
yans değerlerinden düşük olduğu için  çalışmada 
ıraksama geçerliliği de sağlanmıştır (Tablo 3 ve Tab-
lo 4). Model uyum değerleri incelendiğinde ise (χ2= 
491,86, p= 0,000, SD= 181, NFI= 0,86, NNFI= 0,89, 
CFI= 0,91, GFI=0,85 RMSEA= 0,080), faktör yapısı 
ile veri arasında iyi bir uyum olduğu görülmüştür 

Not: Köşegen altındaki değerler faktörler arasındaki korelasyon tahminlerini gös-
terirken, köşegen üzerindeki değerler korelasyonların kareleridir.

Tablo 4. Faktör Korelasyon Matrisi
  Faktör 1 2 3 4 

1. Özel markalı ürün kullanımı  1,00 0,05 0,07 0,05 

2. Faydacı alışveriş değeri 0,22 1,00 0,002 0,15 

3. Hazcı alışveriş değeri 0,27 0,04 1,00 0,15 

4. Mağaza sadakati 0,22 0,39 0,39 1,00 

(Çokluk vd., 2012, s.271-272; Hair vd., 2014, s.630; 
Tabachnick ve Fidell, 2013, s.739).

Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları
Yapılar arasındaki ilişkileri ölçmek için, bu çalışmada 
önerilen kavramsal modeldeki hipotezler yapısal eşit-
lik modeli (YEM)  ile test edilmiştir. Hazcı ve faydacı 
alışveriş değerlerinin özel markalı ürün kullanımı ve 
mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerindeki mode-
ratör etkisini analiz etmek için Hayes (2013, s.13)’in 
önermiş olduğu yöntemden yararlanılmıştır. Hayes 
(2013, s.13)’in yaklaşımına bağlı olarak, her iki mo-
deratör etkisi (faydacı ve hazcı alışveriş değeri) de 
aynı model üzerinde test edilmiştir.

Yapısal eşitlik modeli sonuçlarını incelemeden önce, 
model uyum iyiliği değerleri analiz edilmiştir. Mo-
del uyum iyiliği değerlerine göre  (χ2= 565,77, p= 
0,000, SD= 213, NFI= 0,89, NNFI= 0,91, CFI= 0,93, 
GFI=0,84 RMSEA= 0,079), yapısal eşitlik modeli ile 
veri arasında mükemmel bir uyum vardır (Çokluk 
vd., 2012, s.271-272; Hair vd., 2014, s.630; Tabach-
nick ve Fidell, 2013, s.739). 

Uyum iyiliği değerleri gözden geçirildikten sonra, 
yapısal eşitlik modeli sonuçları incelenmiştir (Şekil 
2). Yapısal eşitlik modeli sonuçlarına göre, çalışmada 
önerilen üç hipotezden bir tanesi kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Özel Markalı 

Ürün Kullanımı 
-,41* 

Faydacı 
Alışveriş Değeri 

Hazcı Alışveriş 
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,45* 

,18 

Mağaza  
Sadakati 

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçlarının Kavramsal Model Üzerinde Gösterilmesi

* t değerleri p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
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Şekil 2’de yer alan kavramsal model üzerinde gösteri-
len standart regresyon katsayılarına göre, H1 hipote-
zinin aksine, özel markalı ürün kullanımı ile mağaza 
sadakati arasında negatif bir ilişki vardır (β=-0,41). 
Buna dayalı olarak, t-değeri p<0,05 düzeyinde is-
tatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, H1 hi-
potezi reddedilmiştir (β= - 0,41, t= - 3,32, p<0,05). 
Literatürde özel markalı ürün kullanımı ve mağaza 
sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara ba-
kıldığında çelişkili sonuçlar görülmektedir (Ailawadi, 
2001, s.311; Martos-Partal ve González-Benito, 2011, 
s.307). Bu çalışmada ise özel markalı ürün kullanımı 
ile mağaza sadakati arasındaki ilişkinin negatif yönlü 
olduğu desteklenmiştir. Bu bulgunun nedeni tüke-
ticilerin özel markalı ürünleri belirli bir mağazaya 
bağlılık duyacak kadar birbirinden ayırt edememesi 
olarak açıklanabilir (Richardson, 1997, s.390).

H2a hipotezi ile uyumlu olarak, faydacı alışveriş değe-
rinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza sadakati 
arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisi istatis-
tiksel olarak anlamlı bulunmuştur (β=0,45, t=3,06, 
p<0,05). Daha önce negatif olan özel markalı ürün 

kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki standardize 
edilmiş regresyon katsayısının faydacı alışveriş değeri 
modele eklendiğinde pozitif değere dönüştüğü gö-
rülmektedir. Bu sebeple, H2a hipotezi kabul edilmiş-
tir. Ayrıca, H2b hipotezine karşı olarak, hazcı alışveriş 
değerinin özel markalı ürün kullanımı ile mağaza 
sadakati arasındaki ilişki üzerindeki moderatör etkisi 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır; dolayısı 
ile, H2b hipotezi kabul edilmemiştir (β=0,18, t=0,65, 
p>0,05). Koschate-Fischer vd. (2014, s.79)’in de ça-
lışmalarında önermiş olduğu gibi, tüketiciler özel 
markalı ürünleri satın alırken daha çok fiyat unsuru-
na bağlı kaldıklarından dolayı, alışveriş deneyimleri 
sonucunda faydacı bir değer sağlamak, özel markalı 
ürünün görünüşü, alışveriş deneyiminin eğlenceli ol-
ması ve sonucunda keyif alınması gibi hazcı değerlere 
kıyasla tüketiciler için daha fazla önem arz etmekte-
dir. Buna ek olarak, bir görevi başarıyla tamamlama 
hissi sonucunda oluşan faydacı alışveriş değeri tüke-
ticilerin o mağazaya karşı sadakatini de uzun vadede 
olumlu yönde etkileyecektir (Babin vd., 1994, s.646; 
Cronin vd., 2000, s.209). Tablo 5’te bütün hipotezler 
ve sonuçları özetlenmiştir:

Tablo 5. Yapısal Eşitlik Modeli Sonuçları

Model uyum iyiliği değerleri: χ2= 565,77, p= 0,000, SD= 213, NFI= 0,89, NNFI= 0,91, CFI= 0,93, GFI=0,84    RMSEA= 0,079

Hipotezler Standardize 

regresyon 

katsayısı 

t 

değeri 

p 

değeri 

Hipotez 

durumu 

H1: Özel markalı ürün kullanımı → Mağaza sadakati -0,41 -3,32 <0,05 Red 

H2a: ÖMK x FAD  → Mağaza sadakati 0,45 3,06 <0,05 Kabul 

H2b: ÖMK x HAD  → Mağaza sadakati 0,18 0,65 >0,05 Red 

 

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Yakın dönemde, pazardaki özel markalı ürünlerin sa-
yısının hızla arttığı görülmektedir. Perakendecilerin, 
özel markalı ürünlerin satış hacmindeki artışın tüke-
ticilerin plansız satın alma davranışlarına mı yoksa 
tüketicilerin gerçekten belirli bir perakendecinin özel 
markalı ürünlerine bağlı olduğu için mi gerçekleşti-
ğini anlamaları önemlidir (Rao, 1969, s.447). Ayrıca, 
tüketicilerin tercih ettikleri ürünleri elde ettikleri de-
ğerin en yüksek seviyede olmasına ve ürünlerin en 
yüksek faydacı ya da hazcı değeri sunmasına bağlı 
olarak seçtikleri bilinmektedir; buna dayalı olarak, 

alışveriş değerinin özel marka alanında incelenmesi, 
özel markalı ürün tercih etmede etkili olan tüketici 
davranışını aydınlatacaktır (Cuneo vd., 2012, s.956). 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında, özel markalı 
ürün kullanımı ile mağaza sadakati arasındaki ilişki 
negatif yönlü bulunmuştur. Bunun nedeni, Türkiye›de 
özel markalı ürünlere ait pazar payında büyüme ol-
masına rağmen, tüketicilerin hala daha özel markalı 
ürünleri diğer bilinen markaların ürünlerine kıyas-
la düşük kaliteli ürünler olarak algılamasına ve özel 
markalı ürünleri belli bir mağazaya sadık olacak ka-
dar birbirinden ayırt etmemelerine bağlanabilir.
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Buna ek olarak, alışveriş görevinin başarıyla tamam-
lanması ya da tüketicinin aradığı ürünü alışverişi es-
nasında kolayca bulabilmesi sonucunda ortaya çıkan 
faydacı alışveriş değeri, özel markalı ürün kullanımı 
ile mağaza sadakati arasındaki ilişki üzerinde güçlü 
bir moderatör etkisi yaratmaktadır. Diğer bir deyişle, 
alışveriş deneyimi esnasında ortaya çıkan faydacı de-
ğerler daha önceden özel markalı ürün kullanımı ile 
mağaza sadakati arasındaki var olan negatif ilişkiyi, 
güçlü bir pozitif ilişkiye dönüştürmekte ve buna bağlı 
olarak da tüketicilerin belirli perakende mağazaları-
na karşı hissettikleri bağlılığı arttırmaktadır. Ayrıca, 
yapısal eşitlik modeli sonucu elde edilen sonuçlar ile 
odak grup çalışmalarında katılımcıların özel markalı 
ürün satın alımlarında paranın ve ürüne kolayca ula-
şabilmenin daha belirleyici olduğu yönündeki ifade-
leriyle de örtüşmektedir.

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular yöneticiler 
açısından önemli çıkarımlar sunmaktadır. Faydacı 
alışveriş değerinin özel markalı ürün kullanımı ve 
mağaza sadakati arasındaki ilişkiyi pozitif bir etkiye 
dönüştürerek güçlendirmesini göz önünde bulundu-
ran perakendeciler, özel markalı ürün satışlarını ve 
mağazalarına bağlılığı arttırmak için, müşterilerine 
faydacı alışveriş deneyimleri sağlama girişimlerinde 
bulunabilirler. Perakendeciler daha çok faydacı alış-
veriş deneyimi sağlamaya yönelik pazarlama strate-
jileri geliştirdiğinde, uzun dönemde mağaza sadakat-
lerinin olumlu yönde etkilenmesi beklenmektedir. 
Örneğin, perakendeciler mağazalarında tüketicile-
rin zaman kaybını önleyecek daha basit raf tasarım 
ve düzenleri uygulayabilirler. Ayrıca, perakendeciler 
özel markalı ürünlerinin çeşitliliğini arttırarak ve 
farklılaştırarak tüketicilerin ürün kalite ve perfor-
mans algısını arttırabilirler.

Ancak, bu çalışmanın dikkate alınması gereken bazı 
kısıtları vardır. Bu çalışmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılması ve verilerin çevrimiçi ortamda 
toplanması çalışmanın sonuçlarının genellenebilirliği 
açısından bir kısıt niteliği taşımaktadır. Buna ek ola-
rak, çalışmada örneklem hacminin düşük olması, bu 
çalışmanın bir diğer sınırlılığını oluşturmaktadır.

Son olarak, bu çalışmanın sonuçları ışığında, gelecek-
te yapılacak çalışmalar için bazı öneriler sunulmakta-
dır. İlk olarak, özel markalı ürün kullanımı ve mağaza 
sadakati üzerine tutarlı bir literatür yaratmak için, bu 
çalışmanın farklı bölge ve ülkelerde tekrarlanması 
araştırmacılara yararlı bir yön çizecektir. İkinci ola-

rak, gelecekte uzun vadeli çalışmalar yürütülmesi 
bulgulardan geçici çıkarımlar yapılmasını ortadan 
kaldıracaktır. Son olarak, odak grup görüşmeleri sü-
resince de anlaşıldığı gibi, marka isminin ve ağızdan 
ağıza pazarlamanın özel markalı ürün satın alımına 
etkisinin araştırılması ilginç sonuçlar ortaya koyabi-
lecektir. 
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Anahtar Kelimeler: Retro Ürünler, Retro Markalama, 
Retro Pazarlama, Nostalji, Ölçek Geliştirme

Giriş ve Amaç
Bu araştırmanın başlıca amacı günümüz pazarlama 
uygulamalarına bağlı olarak pazarlama literatüründe 
her geçen gün daha sık tanık olduğumuz retro pazar-
lama araştırmalarının kavramsal tabanını genişlet-
mek ve tüketicilerin retro ürünlere olan yatkınlığının 
nicel pazarlama araştırmalarında ölçümlenmesine 
imkan verecek bir “retro yatkınlığı” ölçeği geliştir-
mektir. Retro pazarlama literatürünün merkezinde 
yer alan nostalji kavramı ve araştırmalarda adı geçen 
“nostalji yatkınlığı” ölçeği (Holbrook, 1993, s.249) 
kişilerin retro ürün ve hizmetlere gösterdiği tutumu 
açıklamada yeterli değildir. Bu durum nostaljik ve 
retro ürünler arasındaki yapısal farktan kaynaklan-
maktadır. 

Bu çalışma, ağırlıklı olarak nitel araştırma yöntemle-
riyle ele alınan retro yapısının nicel araştırma evre-
ninde de kullanılarak literatürün zenginleştirilmesi 
ve retro yatkınlığının tüketici davranışlarına olan 
etkisinin daha derinlikli anlaşılabilmesi yolunda bir 
ilk adımdır.

Literatür Analizi 
İçinde yaşadığımız postmodern tüketim çağının dik-
kat çekici unsurlarından biri geçmiş zamanlara ait 
tasarımların günümüzün beklentilerine hitap ede-
cek şekilde canlandırılarak tüketiciye sunulmasıdır. 
Retro pazarlama olarak adlandırılan ve dün ile bu-

gün arasında yeni bir bağ kuran bu trendin izleri son 
zamanlarda pek çok markanın pazarlama karması, 
ürün tasarımı ve markalama uygulamalarında görül-
mektedir. 

Bu fenomeni tanımlayan ilk araştırmacı olan Stephen 
Brown (1999, s. 365; 2001, s.13) retro pazarlamada 
geçmişten gelen tasarımlar kullanılarak kişinin nos-
talji ihtiyacına hitap edildiğine dikkat çekmektedir 
(Brown vd. 2003, s.20). Bu bağlamda, retro çalışma-
ların merkezinde nostalji kavramı yer almaktadır. 
Nostalji, geçmişe duyulan özlem ya da geçmişte ya-
şanmış olaylara duyulan sevgiyi ifade eder (Holbrook 
ve Schindler, 1991, s.331). Holbrook (1993, s.246) ge-
liştirdiği nostaljiye yatkınlık ölçeği ile bireylerin nos-
taljiye yatkınlıklarının zamandan ve yaştan bağımsız 
olarak kişilerin karakter özelliklerine göre şekillendi-
ğini ortaya koymuştur.

Bireyin nostaljiye yatkınlığı retro pazarlama araştır-
malarının teorik çekirdeğinde yer alsa da adı geçen 
yatkınlığın  kişilerin retroya olan ilgisini açıklamada 
yeterli olmadığı bu çalışmanın merkezi düşüncesini 
oluşturmaktadır. Bu düşünce, nostaljik ve retro ürün-
ler arasında gözlemlenen önemli bir farktan kaynak-
lanmaktadır. Nostaljik ürünler geçmişte üretilmiş ya 
da geçmiş üretimlerin birebir kopyasıyken retro ürün 
ya da markalar performans bakımından günceldir 
(Brown vd. 2003, s.20). Bir diğer deyişle, retro ürün 
ya da markalar hem geçmişe ait bir görünüm hem de 
bugünün müşterilerinin performans ve fonksiyonel-
lik beklentilerini karşılayacak bir teknoloji sunmak-
tadır (Brown, 1999, s.364;  2001, s.23). 
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Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Retro Yatkınlığı

Araştırmalar günümüz tüketicisinin bu ayrımın far-
kında olduğunu ve nostaljik ürünler yerine retro 
ürünleri tercih ettiğini göstermektedir (Cattaneo ve 
Guerini, 2012, s.683). Tüketicilerdeki bu retro merakı 
farklı sektörlerden alınan satış rakamlarında da ken-
dini açıkça göstermektedir (Fort-Rioche ve Acker-
mann, 2013, s.496). 

Tasarım ve Yöntem
Retro ürünlerin tüketici davranışlarına olan etkisini 
daha iyi anlayabilmek için bireylerin nostalji yatkın-
lığından çok retro yatkınlığının ölçümlenebilmesi 
gerekmektedir. Oluşturmaya çalışılan retro yatkınlığı 
ölçeğinde Churchill’in ortaya koyduğu ölçek geliştir-
me aşamaları takip edilmiştir (Churchill, 1979, s.66). 

Retro yatkınlığı ölçeği geliştirilirken ilk olarak retro 
yapısı ile ilgili literatür taraması yapılmıştır ve bu ya-
pının farklı araştırmacılar tarafından nasıl tanımlan-
dığı, hangi boyutlar üzerinden açıklandığı incelen-
miştir. Bu çalışma sonucunda, retro yapısının geçmi-
şe ait görünümü müşterilerin performans ve fonksi-
yonellik beklentileri ile karşılayan bir teknolojiyi (ör., 
Brown, 1999, 2001; Fort-Rioche ve Ackermann, 2013; 
Holbrook ve Schindler, 1991) ifade ettiği anlaşılmış; 
bu nedenle de geliştirilmeye çalışılan ölçekte “moda, 
eski görüntü, kişisel motivasyon, geçmişe özlem, ye-
nilik, benliğe uygunluk” boyutlarının çalışılmasına 
karar verilmiştir. 

Bahsi geçen boyutlarla ilgili yeni maddelerin gelişti-
rilmesine ışık tutabilecek farklı ölçekler incelenmiş-
tir ve her ölçekten retro yatkınlığının ölçülmesinde 
kullanılabilecek maddeler seçilerek bir araya getiril-
miştir. Örneğin, kişilerin geçmişe, bugüne ve geleceğe 
ne denli odaklı olduklarını anlayabilmek için Shipp 
v.d. tarafından 2009 yılında yayınlanan Zamansal 
Odaklılık Ölçeği (Temporal Focus Scale); kullanıcıla-
rın teknolojiyi kullanmaya yatkınlıklarını ölçebilmek 
için Parasuraman’ın  2000 yılında yayınladığı Tekno-
lojiye Hazırlık Ölçeği (Technology Readiness Index) 
ve Davies’in 1989 yılında geliştirdiği Teknoloji Kabul 
Modeli (Technology Acceptance Model) ölçeği ve bu 
ölçeğin 2003 yılında Venkatesh ve arkadaşları tarafın-
dan revize edimiş hali irdelenmiştir. Retro görünüme 
sahip ileri teknolojik ürünlerin tüketici tarafından 
kullanımının ne denli karmaşık ya da kolay algılan-
dığının, bu tarz ürünlerin kullanıcıların yaşam tarz-
larına uyumlu olup olmadıklarının değerlendirilmesi 
için Rijsdijk v.d.’nin  2007 yılında yayınladığı Ürünsel 
Zeka Ölçeği (Product Intelligence Scale) maddeleri 
gözden geçirilmiştir. Retro görüntüye sahip ürün kul-

lanımının aile ve arkadaş çevresindeki etkisini anla-
mak için ise Brewer’in 1991 yılında yayınlanan maka-
lesinde yer alan ölçeğin maddeleri dikkate alınmıştır. 

Güvenirliği ve geçerliliği kabul görmüş ölçeklerden 
elde edilen maddelerin retro kavramının tüm boyutla-
rını yeterince yansıtmadığı anlaşıldığından, yeni ölçek 
maddeleri geliştirilebilmesi için nitel araştırma yapıl-
masına karar verilmiştir. Bu amaçla, öncelikle retro 
ürün kullanan bireylerin bloglar üzerinden paylaş-
tıkları yorumlar incelenmiş; retro ürün tüketicileriyle 
birebir görüşmeler yapılmıştır. Nitel veri toplama sü-
recinden elde edilen veriler içerik analizi ile incelen-
meye devam edilmektedir. Son aşamada ise, yazından 
elde edilen ve nitel araştırma sonucunda geliştirilen 
öğelerden oluşan retro yatkınlık ölçeği geliştirilmesi; 
nicel veri toplama süreci sonunda ise doğrulayıcı fak-
tör analizi ile geçerlenmesi hedeflenmektedir.

Bulgular ve Tartışma 
Retro pazarlama araştırmalarında gözlemlenen ge-
nel yaklaşım kişilerin retro ürünlere olan merakının 
nostalji üzerinden açıklanmaya çalışılmasıdır. Oysa, 
literatür analizi kısmında da belirtildiği üzere, retro 
-sunduğu yenilik bakımından- nostaljiden ayrışmak-
tadır. Günümüz tüketicisi Holbrook’un (1993, s.245) 
tanımladığı nostaljiden farklı bir “neo-nostalji” (Ja-
meson, 1991, s.376) özlemi içindedir. 

Bu çalışmada ulaşılması beklenen sonuç sözü edilen 
bu önemli yapısal farkı vurgulayan ve dolayısıyla gü-
nümüz tüketicisinin retro yatkınlığını yansıtan yeni 
bir ölçek meydana getirmektir. Bu bağlamda, adı ge-
çen ölçek için üretilen maddelerin yöntem kısmında 
belirtilen boyutlarla örtüşmesi ve ölçeğin tüketiciler 
arasında giderek arttığı gözlemlenen bu eğilimi açık-
laması hedeflenmektedir.

Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Retro tasarımların ve bu doğrultuda kullanılan pa-
zarlama karmasının tüketici davranışlarına olan etki-
sini bütünlüklü olarak anlayabilmek için nitel araştır-
maların yanısıra nicel araştırmalara da ihtiyaç duyul-
maktadır. Bu çalışma, retro yapısının nicel araştırma 
evreninde de işe koşulması amacıyla yapılan ilk ölçek 
çalışmasıdır. Çalışmanın özgünlüğü retro pazarlama 
alanında yapılacak olan yeni araştırmalar için yön-
temsel bir enstruman geliştirmesi ve literatürün zen-
ginleşmesine katkıda bulunmasıdır. Geliştirilen ölçe-
ğin diğer araştırmacılar tarafından da kullanılması 
ölçeğin iç ve dış geçerlenmesini sağlayacaktır.
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Anahtar Kelimeler: Marka Yönetimi, Marka 
Bağıntısı

Giriş ve Amaç
Tüketiciler belirli bir ürünü satın alırken; ürüne iliş-
kin müşteri hizmetleri, kalite, fiyat gibi farklı özel-
liklerin yanında ürünün markasının oynadığı rolün 
ağırlığı marka bağıntısı (brand relevance) olarak 
tanımlanmaktadır (Hammerschmidt ve diğ., 2008). 
Bu kavram, her bir ürün türü için ortalama bir değer 
olarak hesaplanmaktadır. Yazında marka bağıntısının 
hangi marka işlevlerinden etkilendiğini inceleyen az 
sayıda araştırma (ör.; Blackhaus ve diğ.,2011; Fischer 
ve diğ., 2010) yer almaktadır. Söz konusu çalışmalar-
da; farklı marka işlevlerinin de marka bağıntısı üze-
rinde etkili olabileceği, dolayısıyla araştırmacıların 
bu potansiyel marka işlevlerini ortaya çıkarmaları 
önerilmektedir (Backhaus ve diğ.,2011; Fischer ve 
diğ., 2010). Bu noktadan hareketle çalışmanın ama-
cı, tüketici pazarındaki çeşitli ürün türleri için farklı 
marka işlevlerinin marka bağıntısına olan etkilerinin 
araştırılması olarak belirlenmiştir.

Yazın Analizi
Marka işlevlerinin marka bağıntısını hangi şiddette 
etkilediklerinin bilinmesinin karar vericilere yar-
dımcı olacağı düşünülmektedir. Böylece pazarlama 
yöneticileri, pazarlama iletişimi araçlarını etkili olan 
marka işlevleri üzerine odaklayan taktikler geliştire-
bilirler (Fischer ve diğ., 2010; Backhaus ve diğ., 2011). 

Yapılan az sayıda çalışmada, belirli marka işlevlerinin 
marka bağıntısını etkilediği tespit edilmiştir. Şöyle ki, 
Blackhaus ve diğ.,(2011) araştırma maliyetinden ka-
çınma, risk azaltma işlevlerinin iş pazarındaki marka 
bağıntısını etkileyen etmenler olduğunu bulmuşlar-
dır. Fischer ve diğ., (2010), tüketici ürünlerinden 20 
ürün türünü inceledikleri kapsamlı  çalışmalarında 
risk azaltma ve sosyal etki değişkenlerinin marka 
bağıntısını etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Bu ça-
lışmada simgesel etki ile grup kimliği boyutlarının 
birbirleri ile ayrışmadığı tespit edilmiş ve sosyal etki 
tek bir değişken olarak bu iki boyutu temsil etmiştir. 
Oysa öz kimlik ve grup kimliği markaların önemli 
iki işlevi olup (Rio ve diğ., 2001), her birinin tüke-
tici davranışlarını etkilediğini gösteren araştırmalar 
(ör., Bagozzi and Dholakia, 2006; Richins 1994) bu-
lunmaktadır. Dolayısıyla öz kimlik ve grup kimliği 
değişkenlerinin marka bağıntısını ayrı ayrı etkilediği 
düşünülmektedir.

Diğer yandan markalar, müşterilerinin markaya iliş-
kin deneyimlerine ve markanın sahip olduğu sürekli-
liğe dayanarak tüketicilere memnuniyet garantisi vaat 
etmektedirler (Ambler, 1997). Satın alma öncesinde 
tüketicilere kalite konusunda önemli bir gösterge 
niteliği taşıdıkları için markalar algılanan riski azalt-
maktadır (Erdem et al., 1998). Bu nedenle markaların 
risk azaltma işlevinin marka bağıntısını etkileyeceği 
söylenebilir.

Tüketiciler ürünleri kapsamlı şekilde değerlendire-
bilmek için bilgiye ve zamana ihtiyaç duyarlar. Bu 
durum, satın alma esnasında tüketicilerin karşılaş-
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tığı arama maliyeti olarak da isimlendirilebilir. Ara-
ma maliyetleri, tüketicilerin tüm alternatifleri göz 
önünde bulundurmalarını engelleyen etmenlerdir 
(Salop ve Stiglitz, 1977). Tüketiciler ise sahip olduk-
ları zamanı verimli şekilde kullanmak istemektedir. 
Markalı ürünleri kolaylıkla tanıyıp ek bilgiye ihtiyaç 
duymayabilirler. Bu nedenle de arama maliyetlerini 
azaltmak için marka ürünleri kullanmayı tercih ede-
bilirler (Backhaus ve diğ., 2011; Erdem ve diğ., 2006). 
Buradan hareketle markaların arama maliyetini 
azaltma işlevinin marka bağıntısını etkilediği düşü-
nülmektedir.

Yöntem3 

Araştırma, giriş kısmında belirtilen amaçlara ulaş-
mak için uygulamalı ve betimsel bir yapıda tasarlan-
mıştır. Marka işlevleri ile marka bağıntısı arasındaki 
ilişkiyi açıklamak üzere yukarıda özetlenen kavram-
sal çerçeveden hareketle şu hipotezler geliştirilmiştir:

H1: Risk azaltma işlevi marka bağıntısını olumlu 
şekilde etkilemektedir.

H2: Grup kimliği işlevi marka bağıntısını olumlu 
şekilde etkilemektedir.

H3: Öz kimlik işlevi marka bağıntısını olumlu şe 
kilde etkilemektedir.

H4: Arama maliyetini azaltma işlevi marka bağıntı-
sını olumlu şekilde etkilemektedir.

Oluşturulan hipotezlerden hareketle test edilecek 
olan model aşağıda sunulmuştur (Şekil 1):

Önerilen modeli test etmek için yapılandırılmış soru-
lar içeren soru kağıdı ile yüzyüze görüşme tekniği kul-
lanılarak birincil veriler toplanmıştır. Soru kağıdında 
yer alan marka bağıntısı (Fischer ve diğ., 2010), risk 
azaltma (Fischer ve diğ., 2010), grup kimliği (Fischer 
ve diğ., 2010), öz kimlik (Escalas ve Bettman, 2005) 

Şekil 1. Çalışmanın Modeli

3 Çalışma halen devam etmekte olup, çok sayıda ürün türünün 
daha kapsamlı bir model ile daha büyük bir ana kütle için test 
edilmesi hedeflenmektedir.

 

Marka 

bağıntısı 

Risk azaltma 

Öz kimlik 

 

Grup kimliği 

H1 

 Arama maliyeti 
azaltma 

  

H2 

H3 

H4 

ve arama maliyeti azaltma (Backhaus ve diğ., 2011) 
değişkenlerini ölçmek için belirtilen çalışmalarda 
kullanılmış olan ifadelerden yararlanılmıştır. Tüm 
değişkenler için 5’li sıralı aralıklı ölçek kullanılmıştır. 

Marka bağıntısı değeri ürün sınıfı bazında değişe-
bilen bir kavram olarak tanımlandığı için (Fischer 
ve diğ. 2010), iki farklı ürün türünde (cep telefonu, 
gündelik kıyafet) ölçüm yapılmıştır. Bu ürün türle-
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rinin seçilme nedenleri geniş kitlelerce kullanılıyor 
olmaları ve farklı markaların bu ürünlerde faaliyet 
göstermeleridir. Ayrıca seçilen ürün türleri, tüketici 
ürünleri üzerine yapılan önceki çalışmada (Fischer ve 
diğ. 2010) da incelenmişlerdir.

Çalışmanın hedeflenen ana kütlesi Türkiye’de yaşa-
yan hane halkı olmasına karşın kısıtlı zaman ve fi-
nansal imkanlardan ötürü Muğla S.K. Üniversitesi 
İ.İ.B.F. öğrencileri ana kütle olarak belirlenmiş ve 
kolayda örnekleme tekniği ile veri toplanmıştır. Uy-
gun bulunmayan soru kağıtları elendikten sonra cep 
telefonu için 164 adet, gündelik kıyafet için ise 160 
adet soru kağıdı analizde kullanılmıştır. Ölçek güve-

nilirlik testleri Alfa değerleri ile (Hair ve diğ., 2006) 
yapıldıktan sonra (tüm değişkenler için alfa>0,70) 
modeldeki ilişkiler çoklu doğrusal regresyon analizi 
ile test edilmiştir. Regresyon analizi sürecinde önce-
likle korelasyon katsayıları, tolerans değerleri ve VIF 
değerleri hesaplanarak çoklu ilişki durumu olmadığı 
tespit edilmiştir.

Bulgular 
Cep telefonu ve gündelik kıyafet ürün türleri için ya-
pılan regresyon analizi sonuçları sırasıyla Tablo-1 ve 
Tablo-2’de sunulmuşlardır.

* p<0,001,   ** p<0,05,  Bağımlı değişken: Marka bağıntısı

Tablo 1. Cep Telefonu İçin Regresyon Analizi Sonuçları
 R2 Düz. R2 F(t) Beta p 

Model 

Sabit 

Risk azaltma 

Grup kimliği 

Öz kimlik 

Arama mal. 

0,631 0,622 68,010 

(-0,416) 

 

 

0,400 

0,201 

0,133 

0,281 

 

 0,678 

 0,000* 

 0,001** 

 0,023** 

 0,000* 

 

Elde edilen bulgulara göre cep telefonu için ölçülen 
marka bağıntısı değeri (3,52) gündelik kıyafet için 
ölçülen değere (3,07) göre yüksektir. Dolayısıyla ka-
tılımcıların cep telefonu satın alırken görece markayı 
daha fazla önemsedikleri söylenebilir. Cep telefonu 
için risk azaltma, grup kimliği, öz kimlik, arama ma-
liyeti azaltma işlevlerinin her birinin marka bağıntı-
sını olumlu şekilde etkilediği tespit edilmiştir. Dola-
yısıyla cep telefonu için H1, H2, H3 ve H4 hipotezleri 
desteklenmiştir. Gündelik kıyafet için ise için risk 

azaltma, grup kimliği, arama maliyeti azaltma işlevle-
rinin marka bağıntısını olumlu şekilde etkilediği; an-
cak öz kimlik işlevinin bir etkisi olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu nedenle gündelik kıyafet için H1, H2 
ve H4 hipotezleri desteklenirken H3 hipotezi destek-
lenmemiştir.

Her iki ürün türünde de risk azaltma en etkili işlev 
olarak ölçülmüştür. Bu bulgular, önceki çalışmalarda 
(Blackhaus ve diğ., 2011; Fischer ve diğ., 2010) elde 

Tablo 2. Gündelik Kıyafet İçin Regresyon Analizi Sonuçları

* p<0,001,   ** p<0,05,  Bağımlı değişken: Marka bağıntısı

 R2 Düz. R2 F(t) Beta p 

Model 

Sabit 

Risk azaltma 

Grup kimliği 

Öz kimlik 

Arama mal. 

0,534 0,522 44,354 

(3,596) 

 

 

0,389 

0,148 

0,031 

0,297 

 

 0,000 

 0,000* 

 0,036** 

 0,681 

 0,000* 
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edilen sonuçlar ile örtüşmektedir. Risk azaltma işle-
vini sırasıyla arama maliyeti azaltma ve grup kimliği 
takip etmektedir. 

Sonuç, Kısıtlar ve Öneriler 
Çalışmada marka bağıntısını etkileyen farklı değiş-
kenler tespit edilerek marka bağıntısı kavramının 
daha iyi anlaşılması sağlanmıştır. Elde edilen sonuç-
lar doğrultusunda sosyal etki değişkeninin belirli 
ürün türleri için tek bir boyut yerine farklı boyutlar ile 
temsil edilebileceği gösterilmiştir. Ayrıca farklı ürün 
türleri için marka bağıntısı değerleri Türkiye’de tes-
pit edilmiş olup, bu konuda daha önce yapılan başka 
bir çalışmaya rastlanmamıştır. Diğer yandan marka 
bağıntısını etkileyen marka işlevleri ile bu işlevlerin 
etkileme şiddetlerinin bilinmesinin, marka yatırımı 

karar sürecinde fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
Şöyle ki, pazarlama yöneticileri bu verilerden hare-
ketle marka bütçesine ve iletişim faaliyetlerinin hangi 
marka işlevi üzerine odaklanması gerektiğine önce-
den karar verebilirler.

Araştırma sınırlı bir ana kütlede gerçekleştirilmiş 
olup, sonuçların Türk tüketicisi için genellenmesi 
mümkün görünmemektedir. Daha önce belirtildiği 
üzere çalışma devam etmekte olup daha geniş bir ana 
kütleyi temsil edecek şekilde araştırmanın yinelen-
mesi hedeflenmektedir. Önceki çalışmalar gelişmiş 
ülkelerdeki (A.B.D., İngiltere, Fransa, İspanya, Japon-
ya, Almanya) tüketiciler üzerine yoğunlaştığından 
gelecekteki araştırmalarda farklı bölge ve kültürlerde-
ki (Rusya, Çin, Afrika) tüketicilerin de dikkate alın-
masının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Anahtar Kelimeler: Marka Özgünlüğü, Marka 
Tercihi, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati 

Giriş ve Amaç
Günümüz toplumu, küresel finansal krizler, artan 
politik istikrarsızlık gibi olaylar sebebiyle büyüyen 
bir belirsizlik hissi ile tanımlanmaktadır. İnsanlar bu 
belirsizliği günlük yaşamlarında, hatta kullandıkları 
ürünlerde özgünlük arayışı ile azaltmayı denemekte-
dirler. Artan bir belirsizliğin mevcut olduğu bu ortam 
içerisinde özgün olmak, modern pazarlamanın temel 
bir meselesi ve markaların başarısı için esas faktör 
olarak değerlendirilmektedir (Bruhn, 2012; Napo-
li, 2014). Özgünlük, bir markanın mükemmellikten 
ziyade doğru, gerçek olmasını ele almaktadır ve bu, 
mevcut toplumsal hareketle örtüşür niteliktedir (Na-
poli, vd., 2014).

Sektör ve literatür açısından artan önemine rağmen, 
marka özgünlüğüne yönelik olarak yapılan çalışma-
lar oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı, marka 
özgünlüğü kavramının pazarlama dinamikleri açı-
sından irdelenmesi, marka özgünlüğünün, tüketici-
lerin marka tercihleri, söz konusu markadan tatmin 
dereceleri ve markaya yönelik sadakatleri üzerindeki 
etkisinin ölçülmesidir.

Literatür Analizi
Köken olarak Antik Yunan’da  ‘öz’ anlamındaki ‘autos’ 
ve ‘yapan’ anlamındaki ‘hentēs’ kelimelerinden türe-
yen (Spiggle, vd., 2012) özgünlük kavramı, güvenilir-

lik anlamındaki, Latincede ‘authenticus’ ve Yunanca-
da ‘authentikos’ kelimelerine dayanmaktadır (Cap-
pannelli ve Cappannelli, 2004). ‘Gerçeklik’, ‘doğruluk’ 
ile ilişkili olan ‘özgün’ sözcüğü, kavramın subjektif 
yapısı sebebiyle, insanlar açısından farklı durumlar-
da, farklı anlamlar taşımaktadır (Özsomer ve Altaras, 
2008). Tek bir tanımdan bahsetmek mümkün olma-
makla birlikte literatür genelinde tutarlı olan nokta, 
özgünlüğün asıl, gerçek ve doğru olanı kapsamasıdır 
(Beverland ve Farrelly, 2010). 

Günümüzde ürün ve hizmetler artık tek başına yeterli 
olmamakta, tüketiciler kendilerine sunulan deneyim-
lerin hangisinin özgün ve samimi olduğunu anlamaya 
çalışmaktadırlar. Özgünlük tüketicilerin kimlerden, ne 
alacağını seçtiği yeni satın alma kriteri haline gelmiş-
tir (Pine, 2009; Pine, 2010).Tüketicilerin, kendisini 
rakiplerinden ayırabilen ve özgün bir deneyim suna-
bilen markaları tercih etme eğiliminde oldukları gö-
rülmektedir. Bir markaya yüksek derecede özgünlük 
yükleyen tüketicilerin, bu markadan tatmin olmaları 
beklenmektedir (Bruhn, 2012).

Marka sadakati, tüketicinin almış olduğu üründen ve 
markanın vermiş olduğu hizmetten tatmin olması so-
nucunda aynı ürünü tekrar satın alma konusundaki 
duyguları (Chang ve Chieng, 2006) şeklinde tanım-
lanmaktadır. Yapılan araştırmalarda bir markanın al-
gılanan özgünlüğü arttıkça, tüketicilerin markaya ait 
ürünlere daha fazla ödeme yapmayı kabul ettikleri, 
markayı savunmaya başladıkları ve markaya sadakat 
geliştirdikleri ortaya koyulmuştur (Arıkan ve Telci, 
2014).

Marka Özgünlüğünün Marka Tercihi, Müşteri Tatmini ve Marka 
Sadakati Üzerindeki Etkisi
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Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın 
tasarımı nedensel olarak yapılandırılmıştır. Araştır-
manın modeli ve hipotezler aşağıda gösterilmiştir.

Hipotez 1:Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu 
marka tercihini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 2:Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu 
marka tercihini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 3:Marka özgünlüğünün güvenilirlik boyutu 
marka tercihini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 4:Marka özgünlüğünün doğallık boyutu 
marka tercihini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 5:Marka özgünlüğünün süreklilik boyutu 
müşteri tatminini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 6:Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu 
müşteri tatminini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 7:Marka özgünlüğünün güvenilirlik boyutu 
müşteri tatminini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 8:Marka özgünlüğünün doğallık boyutu 
müşteri tatminini pozitif yönde etkiler.

Hipotez 9:Marka tercihi müşteri tatminini pozitif 
yönde etkiler.

Hipotez 10:Marka tercihi marka sadakatini pozitif 
yönde etkiler.

Hipotez 11:Müşteri tatmini marka sadakatini pozitif 
yönde etkiler.

Modelde yer alan marka özgünlüğü ölçeği Bruhn 
(2012)’ın, marka tercihi ölçeği Chang ve Liu 
(2009)’nun; müşteri tatmini ölçeği Swaen ve Chum-
pitaz (2008)’ın ve marka sadakati ölçeği Netemeyer 
vd. (2004)’nin çalışmaları temelinde oluşturulmuştur.

Bu çalışma ile bilgisayar sahibi tüketicilere ulaşılmak 
istenmiştir. Hazırlanan anket, zaman ve maliyet kısıtı 
nedeniyle kolayda örnekleme tekniğiyle, 28 Ocak – 
20 Şubat 2015 tarihleri arasında internet ortamında 
uygulanmış ve 415 adet katılımcıya ulaşılmıştır.

Hazırlanan anket iki bölümden ve 35 sorudan oluş-
maktadır. Birinci bölüm demografik bilgilere yönelik 
6, ikinci bölümde araştırmanın değişkenlerine yöne-
lik 29 sorudan oluşmaktadır. Katılımcılardan, yargı-
lara 5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katıl-
mıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi 
istenmiştir.

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin testi amacıyla 
SPSS AMOS 21 programıyla; marka özgünlüğü değiş-
keni için birinci düzey, marka tercihi, müşteri tatmini 
ve marka sadakati değişkenleri için de tek faktörlü 
doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi 
sonucu programın önerdiği modifikasyonlar yapıla-
rak, marka özgünlüğü ölçeğinin birinci düzey, diğer 
ölçeklerin ise tek faktörlü yapıları doğrulanmıştır.

Cronbach alfa katsayıları; süreklilik boyutunda .87; 
orijinallik boyutunda .90; güvenilirlik boyutunda .92; 
doğallık boyutunda .78; marka tercihinde .92; müş-
teri tatmininde .94 ve marka sadakatinde .86 olarak 
gerçekleşmiştir. Bu skorlar ölçeğin yüksek seviyede 
güvenilir olduklarını göstermektedir.

Şekil 1. Araştırma Modeli
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Bulgular
Katılımcıların; %52’si kadın (N=216); %48’i erkek-
tir (N=199). %35,4’ü evli (N=147); %61,4’ü bekâr 
(N=255); %3,1’i boşanmıştır (N=13). %43,1’i 26-35 
yaş aralığında (N=179); %52,5’i üniversite mezunu 
(N=218) ve %30,4’ü 3001-4500 TL gelir aralığındadır 
(N=126). 

Araştırmanın hipotezlerini test etmek ama-
cıyla oluşturulan yapısal eşitlik modeli  
Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Şekil 2’ de görülen modelin uyum değerleri kabul 
edilebilir sınırlar içinde olmadığından, programın 
önerdiği modifikasyon sonucu uyum değerlerinin 
(X2/df:2,475; GFI:,88; CFI:,96; RMSEA:,060) kabul 
edilebilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

Marka özgülüğünün; süreklilik ve doğallık boyutla-
rının marka tercihiyle, orijinallik ve doğallık boyut-
larının da müşteri tatminiyle olan ilişkisinde p>0,05 
olduğundan, değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır.

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli
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Marka özgünlüğünün orijinallik boyutu marka ter-
cihini (β=,60; p<0,05); güvenilirlik boyutu marka 
tercihini (β=,19; p<0,05); süreklilik boyutu müşteri 
tatminini (β=,23; p<0,05); güvenilirlik boyutu müş-
teri tatminini (β=,38; p<0,05) etkilediği gözlemlen-
miştir. Aynı zamanda marka tercihinin müşteri tat-
minini (β=,38; p<0,05) ve marka sadakatini (β=1,07; 
p<0,05); müşteri tatminin de marka sadakatini (β=-
,17; p<0,05) etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
araştırmanın 2, 3, 5, 7, 9, 10 ve 11 numaralı hipotezle-
ri desteklenmiş, 1, 4, 6 ve 8 numaralı hipotezleri des-
teklenmemiştir.

Modele ait R2 değerleri incelendiğinde, marka terci-
hinin %70’inin, müşteri tatmininin %69’unun marka 
özgünlüğü değişkeniyle, marka sadakati değişkeninin 
%90’ının marka tercihi ve müşteri tatmini değişken-
leriyle açıklandıkları görülmektedir.

Sonuç
Aynılaşan ürün ve hizmetlerin yer aldığı günümüzde 
özgün markalar rekabet avantajı sağlamakta ve tüke-
tici gözünde farklı bir konumda yer almaktadırlar. 

Elde edilen bulgular irdelendiğinde, piyasada kendi-
sini diğer markalardan ayıran, tüketicilere farklı de-
neyimler sunan, güvenilir vaatlerde bulunan ve bun-
ları gerçekleştiren markaların, tüketicilerin tercihle-
rini önemli ölçüde biçimlendirdikleri görülmektedir. 
Bununla birlikte prensiplerine sadık kalan, tutarlılık 
gösteren markalar, tüketicilerin deneyimlerinden 
tatmin olmalarını sağlamakta ve tüketiciler gelecek-
teki satın alımlarında, söz konusu markayı tekrar göz 
önünde bulundurmaktadırlar. Bu durum markaya 
yönelik sadakat oluşmasına zemin hazırlayarak, tüke-
ticilerin ilgili markalara daha fazla ödeme yapmasını 
sağlamaktadır. 

Kolayda örnekleme metodunun kullanılması, veri-
lerin anlık olarak toplanması, sonuçların genellene-
memesi, araştırmanın sadece bilgisayar markalarına 
yönelik olması, çalışmanın sınırlılıkları olarak görül-
mektedir. Gelecek araştırmalarda uygulamanın farklı 
sektörlerde, farklı değişkenlerle uygulanması öneril-
mektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, uluslararası bir sigorta şirketinin 
Türkiye’de sunduğu bireysel ürünlerini, ürün cazipliği 
değerlendirme kriterlerine göre sıralayarak şirket yö-
neticisinin ürün planlarına ilişkin kararlarına destek 
olabilmektir. Çalışmanın analizi, TOPSIS Yöntemi 
ile yapılmıştır. Öncelikle literatürden sağlanan ürün 
cazipliği değerlendirme kriterleri, şirket yöneticisiyle 
incelenmiş ve çalışmada kullanılacak kriterler tespit 
edilmiştir. Bu kriterler; talebin büyümesi, güçlü rakibin 
olmaması, rakip sayısının azlığı, ekonomik gelişmele-
rin teşviği, siyasi gelişmelerin olumlu katkısı, gerçek-
leşen talebin cazipliği ve potansiyel talebin cazipliği 
olarak sıralanmıştır. Bu kriterlere göre, ürünler değer-
lendirilerek sıralamaya tabi tutulmuştur. Bu analiz 
sonucunda caziplikleri açısından ürünler, hayatınıza 
özel, sorumluluk sigortaları, bireysel emeklilik, tarım 
sigortaları, aracınıza, sağlığınıza ve evinize özel olarak 
sıralanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ürün, Ürün Cazipliği 
Değerlendirme Kriterleri, Sigorta, TOPSIS 
 

Abstract
The aim of this study is to sequence the individual pro-
ducts of an international insurance company in Turkey 
according to product attractiveness evaluation criteria 
to support the company manager’s decisions about pro-
duct plans. The analyses in the study were conducted 
using TOPSIS Method. The product attractiveness eva-
luation criteria acquired from the literature  were revi-

ewed with the company manager and those that would 
be used in the study were determined. These criteria 
were sequenced as growth in the demand, lack of strong 
rivals, scarcity of the rivals, incentive of economic de-
velopments, positive contributions of political devlop-
ments, attractiveness of the realized demand and att-
ractiveness of the potantial demand. The products 
were sequenced through evaluation according to these 
criteria. As a result of this analysis, the products were 
sequenced according to their attractiveness as for your 
life, liability insurances, individual retirement, agricul-
tural insurances, for your car, for your health and for 
your house.

Keywords: Product, Product Attractivess Evaluation 
Criteria, İnsurance, TOPSIS

Giriş
Yasal düzenlemelerden yoksun bir geçmişinin ardın-
dan (Özkan, 2005, s.434), 2007’de Sigorta Kanunu’nun 
kabulüyle sigorta sektörünün gelişiminde daha faz-
la esneklik ve güvenlik kazanılmıştır (TSRSB, 2007, 
s.1). Sektörün gelişimi için gerekli yasal düzenleme-
lerin ardından sigorta şirketlerinin müşteri talepleri-
ni karşılayan rekabetçi ürünler sunmaları önemlidir 
(www.swissre.com, 2007b, 18). Bu kapsamda, sürekli 
değişen müşteri özellikleri ve beklentilerinin yanı sıra 
rekabet, yasal düzenlemeler gibi çevre faktörleri de 
dikkate alarak ürün planlarının yapılması, sektörün 
gelişimi açısından gereklidir. 

Sigorta Ürün Planlarına İlişkin Ürün Cazipliklerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of Product Attractiveness of Insurance Product Plans
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Şirketlerin ürün planları, fiyat ve kalite açısından 
farklılaştırılmış ürünler sunmak, ürün hattında eksik 
olan ürünleri ürün hattına eklemek, var olan ürün-
lerin özelliklerini geliştirmek ve talep değişimlerini 
dikkate alarak bazı ürünleri, ürün hattından çıkar-
mak şeklinde sıralanmaktadır (Altunışık vd., 2004, 
s.182). Hizmet sunan işletmeler de gerektiğinde mev-
cut ürünlere ek olarak yeni ürünler sunmak, mevcut 
ürünleri geliştirmek, kar getirmeyen hizmetlerin 
sunumundan vazgeçmek gibi kararlarla ürün planla-
masını yapmalı (Tek ve Özgül, 2007, s.380) ve pazar 
taleplerini karşılamalıdır. Ülkemizde faaliyet göste-
ren birçok sigorta şirketi de bu faktörlere bağlı olarak 
ürün planlarını yapmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, uluslararası bir sigorta şirketi-
nin Türkiye’de sunduğu bireysel ürün hattı içerinde 
yer alan ürünlerini, ürün cazipliği değerlendirme 
kriterlerine göre analiz etmek, rekabet avantajı sağla-
yan ve odaklanılması gereken ürünlerin sıralamasını 
belirlemektir. Çalışmanın ikinci bölümünde, sigorta 
ürün ve özellikleri ile ürün planlaması teorik olarak 
incelenmekte; üçüncü bölümde çalışmanın yöntemi-
ne; dördüncü bölümünde çalışmanın bulgularına de-
ğinilmekte; son bölümde ise çalışmanın sonuçlarına 
yer verilmektedir.

Literatür Analizi
Sigorta Ürünü ve Özellikleri
Sigorta şirketlerinin sundukları ürünlerin, müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerini tatmin edebilecek nitelikte 
olması gerekmektedir. Bu kapsamda; sigorta şirketle-
rinin müşterilerin sigortalanma ihtiyaçlarını karşıla-
yacak ürün çeşitliliğini sunulabilmesi önemlidir (Çi-
pil, 2003, s.8-10). Sigorta şirketleri, müşterilere suna-
cakları ürünleri farklı risk kategorilerinde olmaları ve 
getirileri açısından değerlendirerek tespit etmektedir 
(Kahane, 1977, s.1060).

Sigorta ürünleri özellikleri açısından diğer ürünler-
den farklıdır. Bu farklılıkların sebepleri ise şöyle sıra-
lanmaktadır (Median, 1982, s.390-391):

•	 Dayanıksızlık: Sigorta ürünlerinin stoklanama-
ma özelliğidir.

•	 Ayrılmazlık: Sigortacı ile sigortalının etkile-
şim içinde olması ve sigortalıya uygun sunum-
ların yapılmasıyla ilgilidir. Sigorta ürünlerinin 
bu özelliği, müşterilere sunulan hizmet kalitesi, 

müşteri ihtiyaçlarına odaklanma ve dağıtım sü-
recini oluşturma üzerinde önemli bir etkiye sa-
hiptir.

•	 Heterojenlik: Sigorta ürünleri heterojen yapıda-
dır. Farklı müşteri özellikleri ve talepleri, farklı 
sigorta ürünlerinin sunulmasını gerektirmektedir.

•	 Talepte Dalgalanma: Belirli sigorta ürünleri için 
talep esnektir. Kişisel gelirdeki önemli artış ya da 
azalışlar talepte izlenen esnekliğin en önemli ne-
denlerinden biridir. Ayrıca, teknolojik farklılık-
lar yanı sıra sosyal ve rekabetçi yapı değişimleri 
sigorta pazarını yeniden şekillendirmektedir. 

•	 Yoğun Çalışma: Sigorta sektörünün yoğun ça-
bayı gerektirmesi, diğer sektörlerden daha zor 
kontrol edilmesine neden olmaktadır. Satış gü-
cünün performansını ve ekonomikliliğini ölç-
mek zordur.

•	 Yasaların Etkisi: Yasalar, sözleşmelerin hazır-
lanması ve politikaların belirlenmesi açısından 
sigorta sektörü üzerinde etkilidir.

•	 Nüfus, Milli Gelirin Boyutu ve Dağılımı: Milli 
gelirin artışı, nüfusun büyümesi, nüfus yoğun-
luğu ve sosyo-kültürel özellikler, sigorta sektö-
rünün gelişiminde etkilidir. Milli gelirin artışı 
bireysel tüketimin artmasına ve tasarruflara gi-
dilmesine yol açmaktadır. Bankalar ve sigorta 
şirketlerine tasarruf birikimi amacıyla başvur-
mayı artırmaktadır. Nüfusun büyüklüğü özellik-
le hayat sigortası için önemlidir.

•	 Rekabet: Rekabet, hizmet maliyetlerini arttır-
maktadır. Bu yüzden sigortacılar küçük karsız 
sigorta birimlerini terk ederken güç kazanmak 
için ölçek ekonomisinden yararlanmaya, tek-
nolojik donanımları işletmelerine dahil etmeye 
çalışmaktadır. Bu süreç, maliyetleri düşürmek ve 
hizmet kapasitesini arttırmak için önemlidir.

•	 Enflasyon: Enflasyon sigortalanma oranını üze-
rinde olumsuz bir etkiye sahiptir, dolayısıyla enf-
lasyonun düşürülmesine yönelik tedbirler alın-
malıdır.

Ürün Planlaması
Ürün, pazarlama karmasının elemanlarından biridir 
ve diğer elemanlar, ürünün fiyatlandırılması, dağıtı-
mı ve tutundurulmasına yönelik kararları temsil et-
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mektedir (Sreenivas ve Rao, 2013, s.54). Pazara sunu-
lan ürünlerin artması ve yaşam sürelerinin azalması; 
işletmeleri, ürün planlarını belirlemede daha titiz 
davranmaya zorlamaktadır (Rossetti vd., 2014, s.5). 
Kotler (2000, s.88-94), işletme yöneticilerinin ürün 
planlaması yaparken belirli aşamaları takip etmeleri 
gerektiğini belirtmiştir: Öncelikle, planın üst yöneti-
min işbirliği ile yapılması gerekliliğini vurgulamıştır. 
İkinci aşamada, mevcut pazarın durum analizinin 
önemli olduğunu ifade etmiştir. Hedef pazarın değer-
lendirilmesi sürecinde, ürüne ilişkin satışların, fiyat-
ların, kar marjlarının ve net karların incelenmesi; ra-
kiplerin büyüklüklerinin, pazar paylarının, ürün su-
numlarının, pazarlama stratejilerinin takip edilmesi; 
dağıtım kanalının büyüklüğü ve önemi hakkında bil-
gi edinilmesi gerekmektedir. Ayrıca ürün hattının ba-
şarısına etki edebilecek demografik, ekonomik, tek-
nolojik, politik, hukuki, sosyal kültürel değişkenlerin 
etkisi izlenmelidir. Üçüncü aşamada, yöneticilerin 
ürünün güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği fır-
sat ve tehditleri analiz etmesi gerektiğini belirtmekte-
dir. Sonraki aşama, yöneticilerin ürüne ilişkin mali ve 
pazarlama hedeflerinin tespitine dayanmaktadır. Bu 
hedefler kapsamında bir sonraki aşama, yöneticilerin 
ürüne ilişkin pazarlama stratejilerinin belirlenmesine 
odaklanmaktadır. Bu süreçte; hedef pazara, konum-
landırmaya, ürün hattına, fiyata, dağıtım noktalarına, 
satış gücüne, hizmete, satış promosyona, reklama, 
ar-ge’ye ve pazarlama araştırmasına yönelik kararlar 
alınmalıdır. Ürün planlamasına ilişkin son aşamanın 
ise, yöneticilerin hareket planlarını belirlemesi ve ta-
kibi olduğunu vurgulamıştır.

İşletmeler, ürünleriyle belirli hedef pazarlara odak-
lanmakta ve müşterilerine değer sunumu yaparak 
amaçlarına ulaşmaktadır (Varadarajan, 2010, s.130). 
Bu kapsamda, işletmelerin Pazar koşullarını doğ-
ru analiz etmesi gerekmektedir. İşletmeler, mevcut 
ürünlerde değişiklik yaparak, yeni ürünler gelişti-
rerek, ürünlere ilişkin değer sunumlarını artırarak 
pazara uygun hareket etmelidir (Mucuk, 2002, s.21). 
Ayrıca, işletmelerin hedefleri, sundukları ürün hattı 
uzunluğunu etkilemektedir. Yüksek pazar payı elde 
etmek ve büyümek isteyen işletmeler, ürün hatlarını 
uzatacaklardır (Kotler, 2000, s.403). Müşteriler açı-
sından değerlendirildiğinde de müşteriler, ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılayan ve ilave değer sunan ürün-
leri tercih ettiklerinden işletme ürünlerinin geliştiril-
mesi önemlidir. Bu nitelikteki ürünler, işletmelere re-
kabet avantajı kazandırmaktadır (Singh, 2012, s.43). 
Rakiplerine kıyasla müşterilerine daha uygun ürün 

sunumu yapabilen işletmeler pazarda güçlenecektir 
(Gautam ve Singh, 2011, s.196). Rekabet üstünlüğü 
kazanabilmek açısından hizmet işletmelerinin var 
olan kaynaklarını daha rasyonel kullanması ve müş-
terilerin değişen taleplerini daha iyi karşılayabilmek 
için ürün hattına yönelik kararları daha titiz belirle-
mesi gerekmektedir. Hizmet işletmeleri, mevcut müş-
terilere var olan hizmetleri daha fazla satma ve/veya 
yeni hizmetleri sunmanın yanı sıra var olan hizmetle-
ri yeni müşterilere satma ve yeni pazarlarda yeni hiz-
metler satma gibi kararlar benimseyerek karlılıklarını 
artırmayı amaçlamaktadır (Öztürk, 2006, s.50-51). 
Diğer taraftan, satış olanağı bulunmayan hizmetlerin 
sunumundan vazgeçilmesi ürün planlamasına yöne-
lik verilebilecek en önemli kararlardan biridir (Tokol, 
2010, s.109). 

Bir hizmet, işletmenin ürün karmasını daraltıp, ge-
nişletebilmekte, mevcut hizmetlerde değişiklik ya-
pabilmekte, hizmetlerin kalitesini ve fiyatını artırıp 
azaltabilmektedir. Bu açıdan, yangın, kaza, otomobil 
sigortası poliçelerinde uzmanlaşan bir sigorta işlet-
mesi, getirisi daha fazla olabilecek hayat sigortasını 
ürün karmasına ekleyebilmektedir. Ayrıca, hizmet-
lerde markalama konusu da oldukça büyük önem arz 
etmektedir (Tek ve Özgül, 2007, s.380-381). Dolayı-
sıyla, sigorta ürünlerinin risk düzeyi, hayat safhası 
ve finansal kaynakları tanımlanarak müşteri özellik-
lerine adaptasyonu gereklidir (Kamakura vd., 1991, 
s.234-238).

İşletmelerin en rekabetçi ürünlerinin analizi, diğer 
ürünlerinin nasıl geliştirilmesi ve değiştirilmesi ge-
rektiği konusunda yol göstericidir. İşletmeler, güçlü 
rekabet avantajı sağlayan ürünleri aracılığıyla pazar 
paylarını ve satış gelirlerini artırma imkanı bula-
caktır (Alter, 2000, s.122). Bu sebeple işletmeler, or-
ganizasyonel kaynakları aracılığıyla rekabet avantajı 
yaratan ve müşteriye değer sağlayan ürünleri belir-
lemeli ve sunmalıdır. Müşterilerin bu ürünlere daha 
fazla ödemeye gönüllü olması, işletmenin karlılığını 
arttırmaktadır (Hooley vd. 2004, s.385). Cannon and 
Cannon (2008, s.183-190) da, müşteri karlılığının ar-
tırılması amacıyla işletmelerin müşterilere daha fazla 
ve uygun ürün sunması gerektiğini vurgulamaktadır. 
Bu kapsamda, müşterilerin ürüne ilişkin değer al-
gılamalarını artırabilmek için müşteriye, ihtiyaç ve 
beklentilerinden daha fazlasını sunabilmek, ürüne 
erişimi kolaylaştırmak ve uygun fiyat belirleyebilmek 
gerekmektedir (Rust vd., 2000, s.72-74).
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İşletmelerin karlılıklarını artırmak amacıyla doğru 
müşterilere doğru ürün sunumları yapması zorun-
ludur. Bu süreçte, işletmelerin sunduğu ürünlerin 
cazipliğini değerlendirmesi ve bu analiz sonrasında 
ürün veya ürünlere ilişkin kararları vermesi doğru 
olacaktır. Ürün cazipliğinin değerlendirilmesinde; 
talebin büyümesi, güçlü rakibin olmaması, rakip sa-
yısının azlığı, ekonomik gelişmelerin teşviği, siyasi 
gelişmelerin olumlu katkısı, gerçekleşen talebin ca-
zipliği ve potansiyel talebin cazipliği önemli kriterler-
dir (Torlak ve Altunışık, 2009, s.158-159). Salehi ve 

Tavakkoli-Moghaddam (2008, s.74-78), yatırım ka-
rarlarına yön verebilmek amacıyla endüstriyel ürün-
lerin seçimi ve değerlendirilmesinde ürünleri, net 
bugünkü değerleri, getiri oranı, fayda-maliyet analizi 
ve amortisman sürelerine göre kıyaslanmış, yatırım 
yapılması gereken ürünler öncelik sırasına göre be-
lirlemiştir.

Şekil 1’de “X” Sigorta Şirketi’ne ait ürün karması ge-
nişliği, ürün hattı uzunluğu ve ürün karması derinliği 
gösterilmektedir. 

 

 

Bireysel Ürünler 

Aracınıza Özel 

Evinize Özel 

Sağlığınıza Özel 

Bireysel 
Emeklilik 
Sistemi 

Hayatınıza Özel 

Sorumluluk 
Sigortaları 

Tarım 
Sigortaları 

Kurumsal Ürünler 

Ticari Hayatınıza 
Özel 

İşyerinize Özel 

Sorumluluk 
Sigortaları 

Nakliyat 

Kasko Sigortası 
Trafik Sigortası 
Diğer 

Süper Konut 
Kolay Konut 
Zorunlu Deprem Sig. 

Özel Sağlık Sig. 
Alternatif Sağlık Sig. 
Yabancı Uyruklular 
Sağlık Sig. 
İlk Yardım Sağlık Sig. 
Seyahat Sağlık 
Grup Sağlık 

Süper Emeklilik Planı 
Grup Emeklilik Planı 

Birikimli Hayat 
Risk Hayat 
Grup Hayat 
Grup Kaza 

Kasko Sigortası 
Trafik Sigortası 
Diğer 

Paket İşyeri 
Sektörlere Özel 
Endüstriyel Yangın 
Kar Kaybı 
Mühendislik 

Zorunlu Sorumluluk 
İsteğe Bağlı 
Sorumluluk 

Yat 
Tekne/Tekne 
İnşaat 
Emtea ve Kıymet 
Nakli 
Taşıyıcı 
Sorumluluk 
Groupamarine Yat 
Sigortası 

“X” Sigorta Şirketi Ürünleri 

Şekil 1. “X” Sigorta Şirketi’ne Ait Ürün Karması Genişliği, Ürün Hattı Uzunluğu ve Ürün Karması Derinliği
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Ürün karması genişliği, işletmenin sahip olduğu ürün 
dizisi sayısına karşılık gelmekteyken; ürün karması 
uzunluğu (ürün hattı uzunluğu), ürün dizileri içinde-
ki ürün sayısını göstermekte; ürün karması derinliği 
ise her bir ürün dizisinde yer alan ürünün çeşitlerine 
ilişkin sayıyı belirtmektedir (Erdoğan, 2014, s.297). 
Bu sigorta şirketinin iki hat genişliğinde ürün karma-
sı varken ürün karması uzunluğu (ürün hattı uzun-
luğu) 11’dir. Diğer taraftan ürün karması derinlikleri 
farklılık göstermektedir. Örneğin; ürün karması de-
rinliği, evinize özel ürünlerde 3 iken hayatınıza özel 
ürünlerde 4’tür.

Çalışmanın Yöntemi
Çalışmanın Türü
Bu çalışmada uluslararası bir sigorta şirketinin 
Türkiye’de sunduğu bireysel ürünler, ürün cazipliği 
değerlendirme kriterlerine göre TOPSIS Yöntemi ile 
uygulamalı olarak analiz edilmiştir. 

Çalışmanın Tasarımı
Çalışma, uluslararası sigorta şirketinin ürün planla-
rı için ürün cazipliği değerlendirme kriterlerine göre 
ürünlerinin öncelik sıralamasını yaptığından bir ne-
densellik araştırması olarak değerlendirilmektedir.

Çalışmanın Problemleri
İşletmelerin müşteri odaklı bir anlayışla rekabet 
avantajı sağlayan ürün sunumları yapması gerekmek-
tedir. Bu süreçte, işletmelerin sundukları ürünleri, 
ürün cazipliği değerlendirme kriterlerine göre analiz 
ederek ürün planlarını şekillendirilmesi önemlidir. 
Bu çalışmada yanıt aranacak sorular şunlardır:

•	 “X” Sigorta Şirketi için ürün cazipliği değerlen-
dirme kriterleri nelerdir?

•	 “X” Sigorta Şirketi için ürün cazipliği değerlen-
dirme kriterleri arasındaki öncelik nedir?

•	 “X” Sigorta Şirketi’nin ürün planları açısından 
ürün cazipliği değerlendirme kriterlerine göre 
ürünler nasıl sıralanmaktadır?

Bu çalışmanın amacı, uluslararası bir sigorta şirketi-
nin Türkiye’de, müşterilerine sunduğu bireysel ürün-
ler kapsamında yer alan 7 ürünü cazipliği açısından 
TOPSİS yöntemiyle değerlendirerek, şirketin ürün 
planlarına ilişkin kararlarına yol gösterebilmektir. 
Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle, bu si-

gorta şirketinin yöneticisiyle literatürden edinilen 
ürün cazipliği değerlendirme kriterleri üzerinde gö-
rüşülmüş ve çalışmada kullanılacak kriterler belir-
lenmiştir. Bu süreçte, ürün cazipliği kriterleri; talebin 
büyümesi, güçlü rakibin olmaması, rakip sayısının 
azlığı, ekonomik gelişmelerin teşviği, siyasi gelişme-
lerin olumlu katkısı, gerçekleşen talebin cazipliği ve 
potansiyel talebin cazipliği olarak tespit edilmiştir. 
Daha sonra ürün cazipliği değerlendirme kriterleri 
önem derecesine göre sıralanmıştır. Ardından her bir 
ürün, bu kriterlere göre değerlendirilmiş ve ürünler, 
caziplikleri açısından sıralanmıştır. 

Çalışmanın Bulguları
Çalışmanın analizinde kullanılan ve çok kriterli karar 
verme tekniklerinden birisi olan TOPSİS yöntemi ilk 
kez Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilmiş-
tir. Yöntemin temeli, pozitif ideal çözüme en yakın 
ve negatif ideal çözüme uzak olan uygun çözümün 
belirlenmesi, başka bir ifadeyle pozitif-ideal çözüme 
en kısa mesafe ve negatif-ideal çözüme en uzak al-
ternatifi seçmeye dayanmaktadır (Benitez vd., 2007, 
s.544-555; Şener ve Behdioğlu, 2014, s.82-96). Sale-
hi ve Tavakkoli-Moghaddam (2008, s.74-78), yatı-
rım kararlarına yön verebilmek amacıyla endüstriyel 
ürünlerin seçimi ve değerlendirilmesinde TOPSİS 
yöntemini kullanmıştır.

Sigorta işletmesinin bireysel ürün grubunda yer alan 
ürünlerinin TOPSİS yöntemiyle sıralanması şu adım-
lar takip edilerek yapılmıştır:

•	 İlk olarak, sigorta işletmesinin bireysel ürün gru-
bunda yer alan ürünler ile bu ürünleri sıralamak 
için kullandığımız ürün cazipliği değerlendirme 
kriterleri belirlenmiştir.

•	 İkinci adımda, satırlarında alternatiflerin sütun-
larında ise değerlendirme kriterlerinin bulun-
duğu karar matrisi tanımlanmış ve (1) numaralı 
matriste gösterilmiştir. 

                    ....       ....           321 nj KKKKK                    ....       ....           
321 nj KKKKK  

D=   

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

80   90   90   90   95   80   70   80

70   90   85   85   90   90   70   90

80   90   80   80   90   80   90   85

90   90   70   70  100  80   85   80

75   70   75   70   70   65   80   65

60   60   70   70   60   70   75   65

65   65   80   80   70   90   80   85

     

.

.

3

2

1

m

i

A

A

A

A

A

               (1) 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D matrisinde alternatifler; A1= Aracınıza özel, A2= 
Evinize özel, A3= Sağlığınıza özel, A4= Bireysel emek-
lilik, A5= Hayatınıza özel, A6= Sorumluluk sigortası, 
A7= Tarım sigortaları olarak tanımlanmıştır. Kriterler 
ise; K1= Gerçekleşen talebin cazipliği, K2= Hedef pa-
zarın özellikleri, K3= Potansiyel talebin cazipliği, K4= 
Devlet desteği, K5= Rakip sayısının azlığı, K6= Güçlü 
rakibin olmaması, K7= Ekonomik gelişmelerin teşvi-
ki, K8= Siyasi gelişmelerin olumlu katkısı (Torlak ve 
Altunışık, 2009, s.158-159) olarak belirlenmiştir.

•	 Üçüncü adımda, normalleştirilmiş karar matrisi 
(R = [ rij ]mxn ) oluşturulmuştur. Bu adımda, bir 
önceki adımda oluşturulan karar matrisinin (2) 
numaralı formül kullanılarak normalleştirilmiş 
karar matrisine dönüşmesi sağlanmıştır.  

 

•	 Dördüncü adımda ağırlıklı normalleştirilmiş ka-
rar matrisinin oluşturulmuştur. Öncelikle amaca 
uygun kriterlerin ağırlık değerleri   jw  ;  j=1, … 
, n; 11 =∑ =

n
j jw  belirlenmiştir. Kriterlerin ağır-

lıklarının belirlenmesinde, literatürden edinilen 
ürün cazipliği değerlendirme kriterleri, sigorta 
işletmesinin yöneticisi ile birlikte incelenmiş ve 
karara bağlanmıştır (Fan vd. 2011, s.469-475). 
Analizde kullanılacak ürün cazipliği değerlendir-
me kriterleri Tablo 1’deki gibi ağırlıklandırılmıştır. 

∑ =

=
n

j ij

ij

ij

x

x
r

1

2

        i=1, 2, … , m;  j=1, 2, …, n.                    ( 2 ) (2)

 

               R= 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0.404   0.424   0.431   0.435   0.431   0.379   0.335   382.0

0.353   0.424   0.407   0.411   0.408   0.427   0.335   0.430

0.404   0.424   0.383   0.387   0.408   0.379   0.431   406.0

0.454   0.424   0.335    0.338  0.453   0.379   0.407   0.382

0.379   0.330   0.359   0.338   0.317   0.308   0.383   0.311

0.303   0.282   0.335   0.338   0.272   0.332   0.359   311.0

0.328  0.306   0.383   0.387   0.317   0.427   383.0   406.0

      

Ürün cazipliği Değerlendirme    

 Kriterleri  

 Öncelik 

Sırası 

Ağırlık 

Vektörü 

Gerçekleşen talebin cazipliği-GTC 

Hedef pazarın özellikleri-HPÖ 
Potansiyel talebin cazipliği-PTC 
Devlet desteği-DD 
Rakip sayısının azlığı-RSA 
Güçlü rakibin olmaması-GRO 

Ekonomik gelişmelerin teşviki-EGT                            
Siyasi gelişmelerin olumlu katkısı-SGOK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0.3680 

0.1839 

0.1226 

0.0919 

0.0735 

0.0613 

0.0525 

0.0459 

Toplam:           1.0000 

 

Tablo 1. Ürün Cazipliği Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Ağırlıklar

R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili 
 jw j= 1,…., n ağırlık değeri ile çarpılarak V matrisi 

elde edilmiştir. Ağırlıklı normalleştirilmiş karar mat-
risi formül (3) kullanılarak oluşturulmuştur.

 

•	Beşinci adımda, pozitif ideal (A+) ve negatif ide-
al  (A-) çözümler oluşturulmuştur.  Pozitif ideal 
çözüm; ağırlıklı normalleştirilmiş karar matrisi-
nin maksimum değerlerinden oluşurken negatif 
ideal çözüm; minimum değerlerinden oluşmak-
tadır. Tablo 2’de verilen ideal çözümler A+ ve A- , 
(4) ve (5) numaralı formüller kullanılarak hesap-
lanmıştır.

ijjij rwv  =    i=1, 2, … , m ve j=1, … , n    (3)

V = 

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

0.018   0.022   0.026   0.032   0.040   0.047   0.062   141.0

0.016   0.022   0.025   0.030   0.038   0.053   0.062   0.158

0.018   0.022   0.023   0.029   0.038   0.047   0.079   149.0

0.020   0.022   0.020   0.025   0.042   0.047   0.075   0.141

0.017   0.017   0.022   0.025   0.029   0.038   0.070   0.114

0.014   0.015   0.020   0.025   0.025   041 0.   0.066   114.0

0.015  0.016   0.023   0.029   0.029   0.053   070.0   149.0

      
{ } ( ) ( ){ }    min  ,    max     v, ...... , n1 JivIivvA ijij ∈∈==

+++
   (4)

(5){ } ( ) ( ){ }    max  ,    min     v, ...... , n1 JivIivvA ijij ∈∈==
++−
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• Altıncı adımda, ayırım ölçüleri hesaplanmıştır. 
Her bir alternatifin pozitif ideal ve negatif ide-
al çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi 
için Euclidian uzaklık yaklaşımından yararlanı-

larak pozitif ideal ayırım )  ( +
iD ve negatif ideal 

ayırım )  ( −
iD   sırasıyla (6) ve (7) numaralı for-

müller kullanılarak hesaplanmış ve Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 

•	Yedinci adımda, ideal çözüme göreli yakınlık he-
saplanmıştır. (8) numaralı formülden yararlana-
rak ideal çözüme göreli yakınlık    *

iA katsayıları 
belirlenmiştir.

Tablo 2. Pozitif İdeal ve Negatif İdeal Çözümler

 

Ürün cazipliği  
değerlendirme 

kriterleri 
 

 
G
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H
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T
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D

D
 

 

R
S
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G
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E

G
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S

G
O
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Pozitif ideal   (A+ )  0.158 0.079 0.053 0.042 0.032 0.026 0.022 0.020 

Negatif ideal  (A- ) 0.114 0.062 0.038 0.025 0.025 0.020 0.015 0.014 
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numaralı formül yardımıyla her alternatifin yakınlık 
katsayıları bulunmuş ve bu katsayılar Tablo 4’te gös-
terilmiştir. 
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Tablo 4. İdeal Çözüme Göreli Yakınlık Katsayıları (*)
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Sigorta Ürün Planlarına İlişkin Ürün Cazipliklerinin Değerlendirilmesi

Tablo 4 incelendiğinde, yakınlık katsayıları büyükten 
küçüğe doğru sıralandığında sigorta işletmesinin bi-
reysel ürünlerinin ürün cazipliği değerlendirme kri-
terlerine göre ürünler; A5

* > A6
* > A4

* > A7
*> A1

* > A3
* 

> A2
* şeklinde sıralanmıştır. Bir başka ifadeyle sigorta 

işletmesinin ürün cazipliği değerlendirme kriterleri-
ne göre bireysel ürün sıralaması; hayatınıza özel (A5), 
sorumluluk sigortaları (A6), bireysel emeklilik (A4), 
tarım sigortaları (A7), aracınıza özel (A1), sağlığınıza 

özel (A3) ve evinize özel (A2) olarak sıralanmaktadır. 
Bu sonuçlar, hayatınıza özel ürününün ve bu ürünün 
kapsamında yer alan birikimli hayat, risk hayat, grup 
hayat ve grup kaza sigorta çeşitlerinin işletme hedef-
lerine ulaşmada en cazip ürünler olduğunu göster-
mektedir. “X” Sigorta Şirketi’nin ülkemizde sunduğu 
bireysel ürünlerinin ürün cazipliği değerlendirme 
kriterlerine göre sıralanışı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. “X” Sigorta İşletmesinin Ürün Cazipliği Değerlendirme Kriterletrine Göre Bireysel 
Ürünlerinin Sıralanışı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayatınıza özel 

Sorumluluk Sigortaları 

Bireysel Emeklilik 

Tarım Sigortaları 

Aracınıza Özel 

Sağlığınıza Özel 

Evinize Özel 

Ürün Cazipliği 
Değerlendirme Kriterlerine 

Göre Bireysel Ürünlerin 
Sıralanması 

Çalışmanın Sonucu
Sigorta sektörü, ülkelerin gelişmişlik göstergelerin-
den biridir. Gelişmiş ülkelere kıyasla ülkemiz finans 
sektörü içerisinde düşük paya sahip olan sigorta sek-
törünün arzu edilen konuma ulaşmasında sigorta 
işletmelerine büyük görev düşmektedir. 2007’de Si-
gorta Kanunu’nun kabulüyle sektörün yasal dayanağı 
sağlamlaştırılmış ve şirketlerin faaliyet süreçleri daha 
esnek ve daha güvenilir bir hale getirilmiştir. Bu ge-
lişmenin ardından sigorta şirketlerinin sigorta sektö-
rünün gelişimi için müşteri odaklılık temelinde daha 
rekabetçi ve yenilikçi stratejilerle faaliyette bulunması 
bir zorunluluk olmuştur.

Sigorta şirketleri, güçlü rekabet avantajı sağlayan 
ürünleri aracılığıyla hem pazar paylarını, satış gelir-
lerini artırma imkanı bulacaktır hem de bütüncül bir 
yaklaşımda sektörün gelişimine katkı sağlayarak ülke 
ekonomisinin gelişimine destek olacaktır. Bu sebep-
le işletmeler, organizasyonel kaynakları aracılığıyla 
rekabet avantajı yaratan ve müşteriye değer sağla-
yan ürünleri belirlemeli ve sunmalıdır. “X” Sigorta 

Şirketi’nin Türkiye’de sunduğu bireysel ürünlerini, 
ürün cazipliği değerlendirme kriterlerine göre sıra-
layarak yöneticinin ürün planlarına ilişkin kararları-
na destek olabilmek amacıyla yapılan bu çalışmada; 
kriterler belirlenmiş ve bunlar, önem derecesine göre; 
gerçekleşen talebin cazipliği, hedef pazarın özellik-
leri, potansiyel talebin cazipliği, devlet desteği, rakip 
sayısının azlığı, güçlü rakibin olmaması, ekonomik 
gelişmelerin teşviki, siyasi gelişmelerin olumlu kat-
kısı olarak sıralanmıştır. Son olarak, sigorta işletme-
sinin ürün cazipliği değerlendirme kriterlerine göre 
bireysel ürün sıralaması; hayatınıza özel, sorumlu-
luk sigortaları, bireysel emeklilik, tarım sigortaları, 
aracınıza özel, sağlığınıza özel ve evinize özel olarak 
sıralanmıştır. Bu sıralama, “X” Sigorta Şirketi’nin 
bireysel ürün grubunda yer alan ürünlerine yönelik 
izleyeceği stratejileri belirlemede yol gösterici olmak-
ta ve karlılık için fırsatları görüp değerlendirmesini 
sağlamaktadır. İleriki çalışmalarda bu sigorta şirketi-
nin kurumsal ürünlerini de kapsayacak şekilde bölge 
temeline göre analizler yapılabilir. 
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Anahtar Kelimeler: Sosyal Pazarlama, Marka Aşkı, 
Tüketici Davranışları, Satın Alma Davranışları

Özet 
Sosyal pazarlama postmodern pazarlamanın gelişi-
mi ile ivme kazanmış, günümüz pazarlamasında da 
çok önemli bir yere sahiptir. Giderek artan bu önemi 
ile sosyal pazarlama hem işletmeler için hem de sivil 
toplum örgütleri, yerel yönetimler gibi kamu sektörle-
ri içinde kullanılan bir pazarlama uygulamasıdır. Bu 
çalışmanın amacı sosyal pazarlama uygulamalarının 
tüketicinin satın alma davranışlarına etkilerini ortaya 
çıkartarak deterjan pazarında tüketicilerin satın alma 
davranışında bir etki olup olmadığı araştırılmıştır. 
Aynı zamanda söz konusu etkide marka aşkının aracı-
lık rolüyle ilgili tespitler yapmaktır. Araştırma sürecin-
de anket çalışması ile katılımcıların deterjan tercihinde 
sosyal pazarlama uygulamalarına bakışını marka aşkı 
araştırdık. Araştırma bölümünde hem Spss hem de 
Amos programları ile datalar analiz edilmiştir.

Giriş
Pazardan pay elde etmek amacıyla hareket edildiğin-
de, tüketicinin ihtiyaçlarını en iyi ve en doğru şekilde 
karşılamak, tüketicinin satın alma davranışları üze-
rinde etkilidir. Tüketicinin kararını, fiyat ve perfor-
mans olarak somut ve ölçülebilir kavramlar dışında 
ölçümlenmesi daha zor olan markanın sosyal faali-
yetler ile ilgili tutumu gibi yapılar da etkileyecektir. 

Markanın gerçekleştireceği sosyal pazarlama uygula-
maları; kar elde etme düşüncesi olmadan genel olarak 
tüm toplumun yararına dokunacak eylemlerde bulu-
nulması amacıyla tüketiciyi ve tüketici davranışlarını 
etkileyen kültürel, bireysel ve grup etkilerini tetikle-
yebilirler.

Literatür Analizi
Sosyal Pazarlama Uygulamaları; sosyal pazarla-
ma, 1970’li yılların başında Philip Kotler ve Gerald 
Zaltman’nın pazarlama ile ilgili araştırmaları sonucu 
bir disiplin olarak doğmuştur. Bu anlayışın kökle-
ri ise, 1940 ve 1950’li yıllarda Wiebe, Meendelsohn, 
Merton ve Hyman gibi bilim adamlarının halkla iliş-
kiler, reklam, sosyal psikoloji gibi konularında çalış-
malarına dayanmaktadır (Mert,2012; 119). 

Günümüzde küreselleşme olgusuyla birlikte giderek 
artan ve farklılaşan rekabet; işletmeleri sadece ürün-
ler üreten ve kar elde eden birimler yerine toplumsal 
faydayı gözeten, toplumun ilgi, destek ve beğenisini 
çeken sosyal sorumluluk bilincine sahip yapılara dö-
nüştürmüş durumdadır (Mert,2012; 127).

Marka Aşkı; bir tüketicinin bir markaya karşı tutkulu 
bir şekilde olan bağlılık derecesidir. Tüketici-marka 
ilişkisi bir tüketicinin markayla olan bütün ilişkisi 
anlamına gelmektedir. Bu ilişkide, tüketici ve marka 
arasında kişiler arası olan bir ilişki mevcuttur. Bu iliş-
ki hakkında pek çok fikir oluşmuştur ve bu fikirler-
den biriside marka aşkıdır (Halilovic, 2013; 7).

Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Marka Aşkı Aracılığı Rolü ile Tüketici Satın Alma 
Davranışına Etkisi: Deterjan Pazarı Üzerinde Bir Araştırma
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Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Marka Aşkı Aracılığı Rolü ile Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Deterjan Pazarı Üzerinde Bir Araştırma

Tüketici Satın Alma Davranışları; insan yaşamının 
büyük bir çoğunluğu tüketimle ve tüketimle ilinti-
li konularla uğraşmakla geçmektedir. Birer tüketici 
olarak kendimizi düşünürsek, çoğu zaman kendimizi 
mağazalarda dolaşmak, arkadaş çevresinden bilgiler 
elde etmek, ürün fiyatlarını karşılaştırmak, reklam-
ları seyretmek, tüketim sırasında ihtiyaçlarımızı ne 
derece tatmin ettiğimizi değerlendirmek için deği-
şik faaliyetler içinde bulmaktayız. Burada kuvvetle 
önemli olan konu, tüketicilerin satın alma karaların-
da, tüketicilere etki eden bileşenlerin gruplandırılma-
sı ve gruplandırma ışığında hedef pazarı ve pazardaki 
tüketicileri öğrenmektir (Penpece, 2006; 4).

Tüketici davranışları açısından hangi mal ve hiz-
metlerin satın alınacağı kimden, nasıl, nereden, ne 
zaman satın alınacağı ve satın alınıp alınmayacağına 

ilişkin bireylerin kararlarına ait süreçtir (Penpece, 
2006; 8). Tüketici davranışı; bireylerin özellikle eko-
nomik ürünleri ve hizmetleri satın alma ve kullan-
madaki kararları ve bununla ilgili faaliyetleri olarak 
tanımlanabilir.

Tasarım ve Yöntem
Bu çalışma uygulamalı bir araştırma olup çalışmanın 
tasarımı nedensel olarak yapılandırılmıştır. Araştır-
manın modeli ve hipotezler aşağıda gösterilmiştir

Hipotez 1: Sosyal pazarlama uygulamaları tüketici 
satın alma davranışlarını pozitif yönde etkiler.

Hipotez 2: Sosyal pazarlama uygulamaları marka aş-
kını pozitif yönde etkiler.

 

Sosyal Pazarlama 

Uygulamaları 

(S_P) 

Marka Aşkı 

(M_A) 

Tüketici Satın 

Alma 

Davranışları 

(S_D) 

Şekil 1. Araştırma Modeli

Hipotez 3: Marka aşkı tüketici satın alma davranışla-
rını pozitif yönde etkiler.

Hipotez 4: Sosyal pazarlama uygulamaları ile tüketi-
ci satın alma davranışlarını arasındaki ilişkide marka 
aşkının aracılık rolü vardır.

Sosyal pazarlama uygulamaları ölçeği için Mert 
(2012)’in, tüketici satın alma davranışları ölçeği için 
Cömert - Durmaz (2002) ve Penpece (2006)’nin; 
marka aşkı ölçeği için Rodrigues ve Reis (2013) çalış-
malarından yararlanılmıştır.

Bu çalışma ile çamaşır deterjanı kullanan tüketicile-
re ulaşılmak istenmiştir. Hazırlanan anket, zaman ve 
maliyet kısıtı nedeniyle kolayda örnekleme tekniğiy-

le, 18 Şubat – 03 Mart 2015 tarihleri arasında internet 
ortamında uygulanmış ve 331 adet katılımcıya ulaşıl-
mıştır.

Hazırlanan anket iki bölümden ve 27 sorudan oluş-
maktadır. Birinci bölümde demografik bilgilere yö-
nelik 6, ikinci bölümde araştırmanın değişkenlerine 
yönelik 21 soru mevcuttur. Katılımcılardan, yargılara 
5’li Likert Ölçeği kullanarak (1=Kesinlikle Katılmı-
yorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) cevap verilmesi 
istenmiştir. . Araştırmada 9 deterjan markası katı-
lımcılara sorulmuştur. (Alo, Omo, Tursil,Bingo, Alo, 
Persil, Rinso, Frosh Ecological, Perwoll)

Kullanılan ölçeklerin geçerliliğinin testi amacıyla 
AMOS 22 programıyla tüm değişkenler için tek fak-
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törlü doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör 
analizi sonucu programın önerdiği modifikasyonlar 
yapılarak değişkenlerin tek faktörlü yapıları doğru-
lanmıştır.

Cronbach alfa katsayıları; sosyal pazarlama uygula-
malarında, 72; tüketici satın alma davranışlarında, 70 
ve marka aşkında, 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu skor-
lar ölçeklerin güvenilir olduklarına göstermektedir.

Bulgular
Katılımcıların; %75,5’i kadın (N=250); %24,5’i erkek-
tir (N=81). %55,3’ü evli (N=183); %44,7’si bekârdır 
(N=148). %41,1’i 30-39 yaş aralığında (N=136); 
%36,9’u üniversite mezunu (N=122) ve %37,2’si 
2001-3000 TL gelir aralığındadır (N=123). 

Araştırmanın hipotezini test etmek amacıyla oluştu-
rulan yapısal eşitlik modeli Şekil 2’de gösterilmiştir.

Şekil 2. Yapısal Eşitlik Modeli

Şekil 2’de görülen modelin uyum değerleri kabul edi-
lebilir sınırlar içinde olmadığından, programın öner-
diği modifikasyon sonucu uyum değerlerinin (X2/
df:1,649; GFI:,96; CFI:,95; RMSEA:,044) kabul edile-
bilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

Sosyal pazarlama uygulamalarının tüketicinin satın 
alma davranışlarının (β=,65; p<0,05) etkilediği tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla araştırmanın 1 numaralı hipo-
tezi desteklenmiştir.

Modele ait R2 değeri incelendiğinde, tüketicinin sa-
tın alma davranışlarının %42’sinin sosyal pazarlama 
uygulamaları değişkeniyle açıklandığı görülmektedir.

Marka aşkının aracılık rolünün tespitine ilişkin oluş-
turulan yapısal eşitlik modeli Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Şekil 3’te görülen modelin uyum değerleri kabul edi-
lebilir sınırlar içinde olmadığından, programın öner-

diği modifikasyon sonucu uyum değerlerinin (X2/
df:1,721; GFI:,94; CFI:,93; RMSEA:,047) kabul edile-
bilir sınırlar içinde olduğu gözlemlenmiştir.

Sosyal pazarlama uygulamalarının marka aşkını 
(β=,65; p<0,05); marka aşkının tüketicinin satın alma 
davranışlarını (β=,30; p<0,05) etkilediği tespit edil-
miştir. Bu nedenle araştırmanın 2 ve 3 numaralı hi-
potezi desteklenmiştir.

Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki an-
lamlı etkisi (Şekil 2), bağımsız değişkenin aracı değiş-
ken üzerinde, aracı değişkeninin de bağımlı değişken 
üzerindeki anlamlı etkisi ve modele aracı değişken 
dahil edildiğinde bağımsız değişkenin bağımlı değiş-
ken üzerindeki etkisinde β katsayısının 0,65’ten 0,44’e 
düşmesi nedeniyle kısmi aracılık etkisinden söz edi-
lebilir. Bu sonuca istinaden araştırmanın dördüncü 
ve son hipotezi desteklenmiştir.
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Sosyal Pazarlama Uygulamalarının Marka Aşkı Aracılığı Rolü ile Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Deterjan Pazarı Üzerinde Bir Araştırma

Sonuç
Ulaşılan tüm bulgular ışığında; kullandığı deterjan 
markasını üreten işletmenin sosyal projelere destek 
olmasının, tüketicilerin ilgili markayı tercih etmesin-
de etkili olduğuna yönelik bir değerlendirme yapıla-
bilir. İşletmelerin kar amacı gütmeden sosyal projele-
re kaynak ayırarak toplumsal fayda yaratması günü-
müz modern tüketicisinin üzerinde bir etki unsuru 
olacağı, tüketicilerin bu işletmelerin ürünlerine daha 
fazla fiyat ödemeye razı olabilecekleri ve o işletmeye 
ve markasına bağlılık hissedecekleri ifade edilebilir. 
Söz konusu bağlılığın tüketicilerin markalarını sev-
melerine, o markayı kullandıkça kendilerini mutlu 
hissetmelerine yol açacağı yönünde bir değerlendir-

me yapılabilir. Bu durumunda tüketicilerde sadakat 
oluşmasına zemin hazırlayacağına yönelik bir öngö-
rüde bulunulabilir.

Bu bulguların yanında çalışmanın sınırlılıkları; ko-
layda örnekleme metodunun kullanılması, verilerin 
anlık olarak toplanması, sonuçların genellenememe-
si, araştırmanın sadece deterjan markalarına yönelik 
olması, olarak ifade edilebilir. 

Gelecek araştırmalarda; uygulamanın farklı sektör-
lerde yapılmasının, marka sadakati, müşteri tatmini 
gibi farklı değişkenlerin kullanılmasının uygun ola-
cağı değerlendirilmektedir.

Şekil 3. Aracılık Rolü İçin Oluşturulan Yapısal Eşitlik Modeli
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Özet
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin firma inovasyon 
kabiliyeti algılarının kişisel ilgilenim moderatörlüğün-
de satın alma niyetine etkisinin ölçülmesidir. Literatür 
incelendiğinde, satın alma niyeti üzerinde etkisi olan 
farklı birçok faktörün olduğunu ortaya koyan çalışma-
lar görülmüştür. Bu çalışmalardan bir kısmını tüketici 
yenilikçiliği ve satın alma niyeti arasındaki ilişkinin in-
celendiği çalışmalar oluşturmaktadır. Tüketici yenilikçi-
liği çok kez çalışan bir boyut olmasına karşın tüketicile-
rin firma inovasyon kabiliyeti algılarını ölçen araştırma 
sayısı sınırlıdır.  Ayrıca tüketicilerin firma inovasyon 
kabiliyetini algılamaları ile satın alma niyeti arasındaki 
ilişkiyi ortaya koyan çalışmaya rastlanmamıştır. Bunla-
ra ilaveten iki boyut arasında kişisel ilgilenimin düzen-
leyici etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla çalışma 
literatüre katkı açısından önem taşımaktadır. Araştır-
ma kolayda örnekleme ile belirlenmiş olan Sakarya 
Üniversitesi öğrencilerine anket yöntemi kullanılarak 
uygulanmıştır. Elde edilen geçerli anket sayısı 443’tür. 
Anket formu oluşturulurken dayanıklı tüketim malı 
olarak cep telefonu, hızlı tüketim malı olarak ise çiko-
lata, örneklemin tüketim eğilimleri dikkate alınarak be-
lirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, tüketicilerin 
firma inovasyon kabiliyetini algılamalarının satın alma 
niyeti üzerinde anlamlı derecede etkisi olduğu, aynı şe-
kilde bu ilişki üzerinde kişisel ilgilenimin düzenleyici 
etkisinin de anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Firma İnovasyon 
Kabiliyetini Algılaması, Satın Alma Niyeti, Kişisel 
İlgilenim

Abstract
The purpose of this study is to measure the consumers’ 
firm innovation ability perception on purchase intenti-
on with the moderator effect of personal involvement. 
Result of literature review, it was seen that there are 
many studies indicate different factors that affect purc-
hase intention. Some of these studies analyzed the 
relationship between consumer innovativeness and 
purchase intention. There are many studies in consu-
mer innovativeness but studies about consumers’ firm 
innovation ability perception were limited.  Moreover 
there are not any studies which demonstrate the corre-
lation between consumers’ perception of firm innovati-
on ability and purchase intention was encountered. In 
addition, the moderator effect of personal involvement 
between these two dimensions was tried to be measu-
red. Therefore this study has importance for academic 
literature. The research was implemented to Sakarya 
University students who are determined by convenien-
ce sampling as survey. The number of valid survey is 
443. In survey form, mobile phone as durable consu-
mer goods and chocolate as fast moving consumer go-
ods are determined according to the consumption ten-
dencies of the sample. As a result of the analysis, it was 
confirmed that the consumers’ firm innovation ability 
perception has a significant influence on purchase in-
tention, moreover on this relationship, the moderator 
effect of personal involvement was significant. 

Keywords: Perception of Consumers’ Firm Innovation 
Ability, Purchase Intention, Personal Involvement 

Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki 
Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi
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Giriş
Günümüzde yeni teknolojiler ve bu teknolojilerin 
sağlamış olduğu iletişim olanakları pazarların yapı-
sını değiştiren öncüllerdir. Modern çağın sonunun 
geldiği ve artık tüketicinin postmodern davranışlar 
göstermeye başladığı çok kişi tarafından bilinmekte-
dir. Artık tüketiciler sürekli yenilik arayışında olan, 
yeni teknolojileri yakından takip edebilme imkanı 
bulunan, bu yenilikleri hemen elde etmek isteyen ve 
bunu da en uygun biçimde yapma eğiliminde olan 
bireylere dönüşmektedirler. İnternet teknolojileri sa-
yesinde bilginin küreselleşmesi sonucunda tüketiciler 
istedikleri bilgiye anında ulaşma imkanı bulabilmek-
tedirler. Bunun sonucu olarak tüketici satın alma ka-
rarı vermeden önce şimdiye dek hiç olmadığı kadar 
bilgi sahibi olmaktadırlar. Bu bilgilenme neticesinde 
tüketici üretici ya da perakendeci firmalardan sürekli 
bir yenilik bekleme eğilimi içerisine girmiştir. Artık 
firmalar için inovatif düşünmek bir ayrıcalık olmak-
tan çıkıp bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. 
Özellikle kişisel ilgilenimi yüksek tüketiciler firma-
ların inovasyon faaliyetlerini yakından takip ve ta-
lep etmektedirler. Bu durum ise firmaların üzerinde 
yenilikçi olma baskısı uyandırarak inovasyon kabili-
yetlerini sürekli yüksek tutma devinimi oluşturmak-
tadır. Tüketici satın alma sürecinde satın alma niyeti 
karar aşamasını en çok etkileyen etmendir. Tüketici 
karar vermeden önce edinmiş olduğu bilgiler ve bu 
bilgilerin onda oluşturduğu algı neticesinde satın 
alma niyetini oluşturur ve bu niyet daha sonra satın 
alma kararına dönüşme ihtimali yüksektir.

Araştırmanın Konusu
Çalışmada öncelikli olarak tüketicinin firmanın ino-
vasyon kabiliyeti algılaması, kişisel ilgilenim ve satın 
alma niyeti gibi kavramlar tanımlanmış ve daha sonra 
literatürden elde edilen bilgiler ışığında bu kavramlar 
ölçeklendirilerek birbirleri arasındaki ilişkiyi ölçmek 
için anket ve analizler yapılmıştır. Bu ilişki incelenir-
ken tüketicinin kişisel ilgilenimi moderatör değişken 
olarak düşünülmüş ve bu ilişkiye etkisi incelenmiş-
tir. Bu 3 değişken arasındaki ilişkilerin etkisi ve yönü 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışmada 
bu ilişkilerin incelenmesine yönelik ölçek soruları 
iki farklı ürün kategorisine göre oluşturulmuştur. Bu 
ürünlerde biri dayanıksız (hızlı) tüketim malı diğeri 
ise; dayanıklı tüketim malıdır. Bu iki farklı kategori-
ye ait ürünün seçilmesinin sebebi tüketicinin satın 
alma davranışının ürün çeşitlerine göre değişkenlik 
göstermesidir. Tüketici dayanıksız tüketim mallarını 

alırken genellikle otomatik satın alma davranışı gös-
termektedir. En kolay karar alma çeşididir. Satın alma 
yapan tüketicinin bilgiye hiç ihtiyaç duymadığı ya da 
çok az bilgiye ihtiyaç duyduğu durumdur. Tüketici, 
ihtiyacını kısa sürede karşılama arzusundadır. Daya-
nıklı tüketim malları satın alırken ise; tüketici sınırsız 
sorun çözme davranışı göstermektedir. Tüketicinin 
satın alma ihtiyacı acil olmadığı gibi, risk nedeniyle 
bilgiye duyulan ihtiyaç son derece yüksektir. Alıcı, 
bilgiye karşı çok duyarlıdır ve iyice araştırır ( T.C. 
M.E.B.,  2012)

Böylelikle, tüketicinin firma inovasyon algısı ve kişi-
sel ilgilenimi açısından bu iki ürün kategorisi arasın-
da davranış ve tutum farklılıkları olabileceği düşünü-
lerek çikolata ve cep telefonu ürünleri seçilmiştir.

Araştırmanın Önemi
Bu araştırmayı diğer çalışmalardan farklı kılan yanı 
tüketici yenilikçiliği ve firma yenilikçiliği konuların-
da birçok araştırma olmasına karşın tüketicilerin fir-
ma inovasyon kabiliyetini algılamaları üzerine sınırlı 
sayıda araştırma olmasıdır. Ayrıca tüketicilerin firma 
inovasyon kabiliyeti algılarının satın alma niyeti üze-
rine olan etkisini kişisel ilgilenim moderatörlüğünde 
inceleyen bir araştırma olmadığı tespit edilmiştir.

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı firmaların inovasyon kabili-
yetlerinin tüketiciler tarafından nasıl algılandığı ve 
bu algının satın alma niyeti üzerindeki etkisinin öl-
çülmesidir. Tüketicinin firma inovasyon kabiliyetini 
nasıl algıladığı ve bu algının kişisel ilgilenim mode-
ratörlüğünde satın alma niyeti üzerine etkisi ile ilgili 
varılacak olan sonuçlar pazarda faaliyet göstermekte 
olan firmalar açısından yol gösterici olacaktır. Çünkü 
amaçlanan satın alma niyetinin dış etkenler tarafın-
dan değil firmanın faaliyetleri ile yönlendirilmesini 
sağlayacak önemli bilgiler elde edilmesidir.

Bu araştırma sonuçlarının, işletmelerin yöneticile-
rine inovasyon faaliyetlerin tanıtılmasının ne de-
rece önemli olduğu hakkında bilgi vereceği gibi bu 
alanda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol 
göstereceği ayrıca, satın alma niyeti ve tüketicinin 
firma inovasyon kabiliyeti algısı arasındaki ilişkiyi 
ve tüketici ilgileniminin bu ilişkiye olan etkisinin 
açıklanması açısından da literatüre katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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Literatür Analizi
Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı
İnovasyonun tanımı konusunda uluslararası düzey-
de kabul gören kaynakların başında gelen OECD ile 
Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Manual Kılavu-
zun’ da (2005) inovasyon; “yeni veya önemli ölçüde 
geliştirilmiş ürünün (mal veya hizmet) veya sürecin, 
yeni pazarlama yönteminin veya yeni örgütsel yön-
temin işletme içi uygulamalarında, işyeri organizas-
yonunda veya dış ilişkilerde uygulanması” şeklinde 
açıklanmıştır. Genel geçer bir ifade halini almış bu ta-
nıma bakıldığında inovasyon kavramının; ürün veya 
süreç ile yeni pazarlama yöntemi veya örgütsel deği-
şime bağlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yaygın 
kanının aksine inovasyon, salt teknoloji veya buna 
dayalı ürünlerle, süreçlerle alakalı olarak görülemez 
(Yavuz, 2009).

Üç tür inovasyon bulunmaktadır. Bunlar;  teknolojik 
ürün inovasyonları, teknolojik süreç inovasyonları ve 
organizasyonel inovasyonlardır (Durgut ve diğerleri, 
2003:27).

İnovasyonu firma kültürü haline getiren ve sürdü-
rülebilir inovatif faaliyetlerde bulunan firmaları ino-
vasyon kabiliyetine sahip firmalar olarak nitelendi-
rebiliriz.

Tüketicinin firmanın inovasyon kabiliyeti algısı ise; 
kendisini inovatif olarak tanımlayan ya da inovasyon 
faaliyetlerinde bulunan bir firmayı tüketicinin inova-
tif olarak algılayıp algılamadığıdır. Firmaların inova-
tifliğinin önemli bir husus olmasının yanında bunu 
tüketicinin doğru bir şekilde algılamasını sağlamak 
da bir diğer önemli husustur (Schreier vd., 2012: 11). 

Durna (2003:125) yeniliği işletmelerin ürünlerini 
çeşitlendirmek dolayısı ile işletme alanlarını genişlet-
mek ve bu sayede mevcut ürün hatlarını büyütmek 
ve korumak için kullanılan bir kavram olarak tanım-
lamıştır. Durna’ya  göre günümüzde gelinen nokta 
itibari ile yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan reka-
betinde etkisi ile yenilik yapmak işletmelerin hayatta 
kalması için bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü 
yenilikler, işletmelere yoğun rekabet ortamında kul-
lanabilecekleri önemli yetenekler sunmaktadır (İraz, 
2005:84). Ancak işletmeler tarafından yeniliklerin 
yapılması kadar önemli olan bir unsurda yeni ürün 
yada hizmetlerin tüketicilere benimsetilme sürecinin 
doğru kurgulanabilmesidir. Dolayısı ile de tüketici-

nin yeni ürün ve hizmetleri benimseme süreçlerinin 
ve bu süreçler üzerinde etkili olan unsurların doğru 
olarak belirlenebilmesi önem taşımaktadır. 

Kunz ve diğerleri (2011)’a göre, firmanın algılanan 
inovatifliği öznel değerlendirmeyi ifade etmektedir. 
Algılanan firma inovatifliği öznel tüketici algılama-
sıdır ve tüketicinin bilgisine ve tecrübesine bağlıdır. 
Yani, tüketiciler, firmanın özelliklerini ve davranış-
larını zaman içerisinde gözlemler ve bu gözlemleri-
ni inovatifliği değerlendirirken kullanırlar. Aslında 
firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüketicilerin 
risk algılamalarını azaltan önemli bir faktördür. Bu 
nedenle firmanın algılanan inovatiflik düzeyi, tüke-
ticilerin yeni ürüne yönelik adaptasyon tutumlarını 
olumlu yönde etkileyecektir (Çifci, S. 2012:85).

Böylelikle tüketicilerin satın alma niyetini etkilemesi 
bakımından tüketicinin firmanın inovasyon kabiliye-
ti algısının önemli olduğu düşünülmektedir.

Satın Alma Niyeti 
Tutum ve davranış arasındaki ilişkide önemli rol oy-
nayan ve herhangi bir davranışı isteyerek, önceden 
tasarlama anlamına gelen niyet, “herhangi bir dav-
ranışı gerçekleştirmeye yönelik fiili irade”nin önemli 
bir göstergesidir diyebiliriz. Satın alma niyeti, tüketi-
cinin uyaranlara karşı belirleyici tepkisini ortaya çı-
karan en kritik satın alma karar süreci aşamalarından 
biridir (Tek 1997, 215).

Dodds ve diğ. (1991) satın alma niyetini tüketicinin 
bir ürünü alma olasılığı olarak açıklamıştır. Engel ve 
diğ. (2001) e göre satın alma niyeti gelecekteki davra-
nışların öznelliğini kapsamaktadır. Satın alma niyeti 
tüketicinin herhangi bir ürünü satın alma kararını 
vermeden önce çeşitli etmenlerden etkilenerek ürün 
çeşitleri arasından birini almaya eğilim göstermek 
olarak tanımlanabilir. Satın alma niyeti aşamasında 
satın almaya eğilim gösterdiğimiz ürün kararını sa-
tın alma karar aşamasında değiştirebiliriz. Satın alma 
niyeti her ne kadar talep tahminleri yapmak için kul-
lanılan bir araç olsa da satın alma karar aşamasına 
gelindiğinde herhangi bir dış etken neticesinde bu 
eğilim başka bir yöne doğru yönelebilir. Beklenme-
dik bir durum ortaya çıkabilir ve satın alma niyeti-
mizi farklı yönde etkileyerek satın almaya niyetli ol-
duğumuz üründen bizi caydırabilir. Fakat genellikle 
satın alma niyetine girilen ürünün satın alma karar 
aşamasında değişmediğine tanık olmaktayız. Bu yüz-
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den satın alma niyetini etkileyen etmenleri ve etki 
derecelerini belirlemek hem talep tahminlerini düz-
gün yapabilmek hem de tüketicileri firmaların ken-
di ürünlerine yönelik satın alma niyeti geliştirmeleri 
için yönlendirebilmesi açısından oldukça önemlidir. 

Kişisel İlgilenim
İlgilenim; Petty ve Cacioppo (1981), Mittal ve Lee 
(1988), Celsi ve Olson (1988), Zaichkowsky’e (1985) 
göre bir soruna, konuya, ürüne vb duyulan ilgi ya da 
verilen önem olarak değerlendirilmiştir. Literatürde 
ilgilenimin tanımı ile ilgili sağlanmış olan bir kon-
sensus olmamasına karşın benimsenen farklı bakış 
açıları vardır (Çakır 2007). İlgilenim bir kişisel özel-
liktir ve tüketicinin bir şeye (ürün, marka, satın alma 
kararı, reklam mesajı) verdiği önemi, duyduğu ilgiyi, 
onunla kendi yaşantısı arasında kurduğu bağlantı-
yı ifade eder (Petty ve Cacioppo 1981, Zaichkowsky 
1985, Mittal ve Lee 1988, Celsi ve Olson 1988, Higie 
ve Feick 1989). Ayrıca ilgilenim tüketicinin bilgi işle-

me derinliğini etkileyen bir değişkendir. Mesajın ay-
rıntılandırılma derecesini, girişilecek bilişsel çabanın 
yoğunluğunu tüketicinin ilgilenim seviyesi belirler 
(Muehling ve Laczniak 1988, Batra ve Ray 1983).

Bu tanımlardan yola çıkarak tüketici ilgilenimini tü-
keticinin bir ürüne ya da hizmete duyduğu ilgi, uya-
rılma veya motivasyon durumu olarak tanımlamamız 
mümkündür. Bu durumun ne kadar süreceğini, ne 
zaman biteceğini, ne kadar yoğunlukta olacağını kişi-
nin kendi yaşantısı ve bu yaşantı sonucu oluşturduğu 
algısı ile ürün arasında kurmuş olduğu ilişki belirle-
mektedir. 

Araştırmanın Modeli
Araştırma modelinde tüketicinin firma inovasyon 
kabiliyeti algısı, kişisel ilgilenim ve satın alma niyeti 
olmak üzere 3 değişken bulunmaktadır. Kişisel ilgi-
lenim değişkeni moderatör değişken olarak belirlen-
miştir.

Şekil 1. Araştırma Modeli

 

 

 

 

 

 

Tüketicinin Firma 
İnovasyon 

Kabiliyeti Algısı 

Satın Alma Niyeti 

Kişisel
İlgilenim

Araştırmanın Hipotezleri
H1a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon ka-
biliyeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif et-
kisi vardır.

H1b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabili-
yeti algısının satın alma niyeti üzerinde pozitif etkisi 
vardır.

H2a: Cep telefonu tüketicisinin firma inovasyon ka-
biliyeti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgi-
lenimin düzenleyici etkisi vardır.

H2b: Çikolata tüketicisinin firma inovasyon kabiliye-
ti algısı ile satın alma niyeti arasında kişisel ilgileni-
min düzenleyici etkisi vardır.
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Literatür taraması sonucu tüketici yenilikçiliğinin 
satın alma niyeti üzerinde doğrudan etkisi olduğu 
görülmüştür ( Xie, 2008: 240, Midgley ve Dowling, 
1978: 230, Goldsmith 2001: 151). Bu nedenle tüketici-
nin firma inovasyon kabiliyeti algısının da satın alma 
niyeti üzerinde pozitif etkisi olacağı beklenmektedir.

Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın evreni Sakarya Üniversitesi öğrencile-
rinden oluşmaktadır. Örnek kütle seçimi bu evren-
den kolayda örnekleme yöntemiyle yapılmıştır. Dağı-
tılan 500 anketten 449 tanesine cevap alınmış 6 tanesi 
eksik doldurulması nedeniyle analizlerde kullanıla-

mamıştır. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi 
kullanılmıştır. Anket formu, demografik faktörler ve 
araştırmanın modelini oluşturan değişkenlere ilişkin 
sorulardan oluşmaktadır. Araştırma modelindeki de-
ğişkenlerin ölçeklerinin hangi çalışmalardan alındığı 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ölçeklerde yer 
alan ifadeler dayanıklı tüketim ve hızlı tüketim ürün-
lerini temsil eden cep telefonu ve çikolata ürünleri 
üzerinden sorulmuştur. Örneklemi oluşturan üni-
versite öğrencilerinin kişisel ilgilenimleri ve tüketim 
eğilimleri doğrultusunda dayanıklı tüketim ürünü 
olarak cep telefonu, hızlı tüketim ürünü olarak da çi-
kolata belirlenmiştir.

Tablo 1. Kaynaklarına Göre Ankette Faydalanılan Ölçekler

Değişken Kaynak Yılı 

Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 
Ölçeği 

Schreier, Martin; Fuchs, 
Christoph; Dahl, Darren W. 

2012 

Kişisel İlgilenim Zaichkowsky, J. L. 1994 

Satın Alma Niyeti Hadi Moradi and Azim Zarei 2011 

 

Anketlerden elde edilen verilere SPSS programı ile 
güvenilirlik ve regresyon analizleri uygulanmıştır.

Araştırmanın Bulguları 
Sakarya Üniversitesinin 2014 yılı öğrenci sayılarına 
bakıldığında %57’sinin erkek, %43’ünün kadın oldu-
ğu görülmektedir (http://www.sakarya.edu.tr/tr/471/
sayilarla_sau#). Çalışmanın örnekleminde ise ana 
kütle ile yakın oranlara ulaşıldığı söylenebilir.

Güvenilirlik Analizi Sonuçları
Ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılmış ve varı-
lan sonuçlara göre ölçeklerin katılımcılar tarafından 
iyi anlaşıldığı kanaatine varılmıştır. Yani ölçeklerin 
güvenilirlikleri yüksektir (Altunışık, R., Coşkun, R., 
Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E., 2012).

Tablo 4’te görüleceği üzere çikolata ürününde “Tüke-
ticinin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısının” “Satın 

Tablo 2. Demografik Profil

Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Kadın 245 55,3 

Erkek 198 44,7 

Toplam 443 100 

 

Ölçekler Crombach’s  Alpha 

Telefon Çikolata 

Tüketicinin İnovasyon Algısı  0,923 0,919 

Satın Alma Niyeti  0,836 0,751 

 



726

Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algılarının Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinin Kişisel İlgilenim Moderatörlüğünde Ölçülmesi

Alma Niyeti” ne ait varyansı % 23,4 oranında açıkla-
dığı görülmektedir. Modele “Kişisel İlgilenim” değiş-
kenini eklediğimizde ise; varyansın % 25,4 oranında 
açıklandığını görüyoruz. Varyanslardaki değişimin 

çok küçük olması sebebiyle “Kişisel İlgilenim” de-
ğişkeninin “Tüketicinin Firma İnovasyon Kabiliyeti 
Algısı” ile “Satın Alma Niyeti” arasındaki ilişkiyi dü-
zenleyici etkisi çok az olduğu söylenebilir.

Tablo 4. Çikolata Ürünü İçin Analiz Sonuçları

Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

1 ,486ª ,236 ,234 ,71496 

Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 

Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

2 ,509ª ,259 ,255 ,70515 

Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 

Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

3 ,509ª ,259 ,254 ,70555 

Bağımsız Değişkenler: Çikolata İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve Firma 

İnovasyon Kabiliyeti Algısı 

 

Tablo 5. Çikolata Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları
 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

1     (Sabit) 1,999 ,190  10,528 ,000 

       İnkabçik ,531 ,046 ,486 11,676 ,000 

Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 

 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

2     (Sabit) 1,671 ,208  8,041 ,000 

       İnkabçik ,470 ,048 ,430 9,794 ,000 

       

kişiilgiçik 

,223 ,061 ,160 3,654 ,000 

Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 

 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

3     (Sabit) 1,602 ,229  6,979 ,000 

       İnkabçik ,479 ,050 ,438 9,641 ,000 

       

kişiilgiçik 

,233 ,063 ,167 3,720 ,000 

       

moderçik 

,022 ,031 ,032 ,710 ,478 

Bağımlı Değişken: Çikolata İçin Satın Alma Niyeti 
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Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları
Tablo 6’da Adj. R2 değerlerine baktığımızda cep te-
lefonu ürününde “Tüketicinin Firma İnovasyon Ka-
biliyeti Algısının” “Satın Alma Niyeti”ne ait varyansı  
% 34,4 oranında açıkladığı görülmektedir. Modele 

“Kişisel İlgilenim” değişkenini eklediğimizde ise; 
varyansın %35,4 oranında açıklandığını görüyoruz. 
Çikolata ürününde olduğu gibi cep telefonunda da 
kişisel ilgilenimin düzenleyici etkisinin çok düşük ol-
duğu söylenebilir.

Tablo 6. Cep Telefonu Ürünü İçin Analiz Sonuçları
Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

1 ,588ª ,346 ,344 ,91707 

Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 

Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

2 ,599ª ,359 ,356 ,90912 

Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin Kişisel İlgilenim ve Firma İnovas. Kab. Algısı 

Model R R² Uyarlanmış R²  Standart Hata 

3 ,599ª ,359 ,354 ,90999 

Bağımsız Değişkenler: Cep Telefonu İçin; Kişisel İlgilenim (moderatör değişken), ve 

Firma İnovasyon Kabiliyeti Algısı 

 

Tablo 7. Cep Telefonu Ürünü İçin Çok Değişkenli Regresyon Analiz Sonuçları

 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

1     (Sabit) ,559 ,195  2,868 ,004 

       İnkabtel ,753 ,049 ,588 15,268 ,000 

Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 

 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

2     (Sabit) ,159 ,236  ,674 ,501 

       İnkabtel ,712 ,051 ,556 14,002 ,000 

       

kişiilgitel 

,222 ,075 ,117 2,958 ,003 

Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 

 

Model 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standardize Edilmiş 

Katsayılar 

 

      T 

 

   Sig. 

B Std. Hata Beta 

3     (Sabit) ,184 ,244  ,754 ,451 

       İnkabtel ,708 ,052 ,553 13,721 ,000 

       

kişiilgitel 

,219 ,075 ,116 2,905 ,004 

       Modertel -,017 ,041 -,016 -,402 ,688 

Bağımlı Değişken: Cep Telefonu İçin Satın Alma Niyeti 
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Ayrıca “İnovasyon Kabiliyeti Algısı” nın “Satın Alma 
Niyeti” üzerindeki etkisine baktığımızda p < 0,001 
değeri modeldeki değişkenler arasındaki ilişkinin an-
lamlı olduğunu göstermektedir. Diğer bir deyişle de-
ğişkenler arasındaki ilişkiler raslantısal olarak oluş-
mamıştır. Fakat “Kişisel İlgilenim” değişkeni modera-
tör olarak modele eklendiğinde p > 0,001 olmakta ve 
değişkenler arasındaki ilişkiye olan etkisinin anlamlı 
olmadığı görülmektedir.

Her iki ürün grubu için uygulanan regresyon analiz-
lerinin göstermiş olduğu sonuçlara göre; Tüketicinin 
inovasyon kabiliyeti algısının satın alma niyetine an-
lamlı derecede etkisi olduğu ve tüketicinin inovasyon 
kabiliyeti algısının tüketicinin satın alma niyetine 
olan etkisinin üzerinde kişisel ilgilenimin anlamlı 
derecede düzenleyici etkisi olmadığı kanaatine varıl-
mıştır. Bu sonuçlardan yola çıkılarak kurulmuş olan 
tüm hipotezlerden H1a ve H2a hipotezleri doğrulan-
mış ve kabul edilmiş, H1b ve H2b hipotezleri ise yan-
lışlanarak reddedilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Dayanıklı tüketim ve dayanıksız (hızlı) tüketim ürün-
lerini temsilen seçilen iki farklı üründe elde edilen 
açıklama dereceleri arasındaki farklılık inovasyon ka-
biliyeti algısının dayanıklı tüketim ürünleri için satın 
alma niyeti üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu-
nu göstermektedir. Ayrıca dayanıklı tüketim ürünü 
olan cep telefonuna ait açıklanan varyansın ( % 34,4) 
dayanıksız tüketim ürünü olan çikolata ürününe ait 
varyanstan (% 23,4) yüksek olması sebebiyle mode-
lin dayanıklı tüketim ürünlerine uygunluğunun daha 
fazla olduğu söylenebilir. Bunun sebebi tüketicilerin 
bu ürünlere nispeten daha yüksek fiyat ödemeleri ve 
uzun süre kullanacak olmalarıdır. Daha önce de bah-
sedildiği gibi tüketiciler dayanıklı tüketim ürünü sa-
tın alırken daha çok bilgiye ihtiyaç duyarlar.

Akademik literatüre katkı açısından sonuçlar ele 
alındığında; Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyeti 
Algısı’nın Satın Alma Niyeti üzerindeki pozitif etkisi 
olduğu ortaya görülmüş ve bu ilişki üzerinde Kişisel 
İlgilenim’in anlamlı düzeyde bir düzenleyici etkisi ol-
madığı sonucuna varılmıştır.

Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde firmaların 
inovatif olarak algılanmasının satın alma niyeti üze-
rinde olumlu bir etkisi olması sebebiyle işletmelerin 
bu algıyı sağlayabilmek hususuna dikkat etmeleri 
gerektiği ve ayrıca; dayanıksız tüketim ürünlerine kı-
yasla dayanıklı tüketim ürünlerinde firmanın tüketici 

tarafından inovatif olarak algılanıp algılanmadığının 
satın alma niyeti açısından daha önemli olduğu, bu 
sebeple dayanıklı tüketim ürünü üreten işletmelerin 
bu konuya daha çok önem vermeleri gerektiği konu-
sunda önerilerde bulunulabilir.

Düzenleyici etkisinin olmadığı sonucuna varılan 
“Kişisel İlgilenim” değişkeninin bu süreci yönetmek 
açısından önemli bir katkısı olmaması sebebiyle fir-
maların her ilgilenim düzeyinden tüketiciyi aynı se-
viyede bilgilendirmesi gerektiği düşünülebilir.

Araştırmamız sonucu elde ettiğimiz bilgiler somut 
ürünleri kapsamaktadır. Gelecek çalışmalarda hiz-
metler üzerine benzer bir çalışmanın yapılması akade-
mik literatürün zenginleşmesine katkı sağlayacaktır.
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1 

 

 

Kişisel İlgilenim Envanteri 
 

önemli      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  önemsiz 
 

bıktıran      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  ilginç 
 

alakalı      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  alakasız 
 

heyecan verici      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  can sıkıcı 
 

anlamsız      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  çok anlamlı 
 

çekici      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  sevimsiz 
 

büyüleyici      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  sıradan 
 

değersiz      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  değerli 
 

ilgilendiren      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  ilgilendirmeyen 
 

ihtiyaç duyulmayan      …….../…….../…….../…….../…….../….…../…….../  ihtiyaç duyulan 
 

Zaichkowsky, J. L. (1994). The Personal Involvement Inventory : Reduction , 

Revision , and Application to Advertising. Journal of Advertising, 23(4), 59–70. 
 

 
 

Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılamaları 
 

Şirketin inovasyon kabiliyetinin yüksek olduğunu düşünüyorum.   
Şirketin inovasyon kabiliyeti açısından güçlü olduğunu düşünüyorum. 

 
Şirketin inovasyon yeteneğinin mükemmel olduğunu düşünüyorum.   
Şirketin gerçek inovatif ürünler geliştirecek yeteneğe sahip olduğunu düşünüyorum. 

 
Şirketin mevcut pozisyonu bir çok orijinal yeni ürün fikri türetmesine imkan verir.   
Şirket yaratıcılığı teşvik eden büyük bir potansiyele sahiptir. 

 
Şirketin oldukça ilginç yeni ürünler ortaya çıkarbileceğini düşünüyorum.   

Schreier, Martin; Fuchs, Christoph; Dahl, Darren W. (2012) The Innovation Effect of User 

Design: Exploring Consumers' Innovation Perceptions of Firms Selling Products Designed 

by Users.Journal of Marketing.Vol. 76 Issue 5, p18‐32. 15p.  

 

 

 
 

Satın Alma Niyeti    
 Bu markayı yakın çevreme tavsiye ediyorum ve tavsiye etmeyi sürdüreceğim.  

 
 Tekrar bir cep telefonu satın almam gerekirse yine bu markayı tercih edeceğim.    
 Bu markanın ürünlerini satın almaya devam edeceğim.  

 

Hadi Moradi and Azim Zarei, (2011) The Impact on Purchase Intention and Brand 

Preferences the Moderating Effects of Country of Orijin Image, Australian Journal of Basic 

and Applied Sciences, Vol. 5, No. 3,  pp, 539‐545, p. 542.  

 

 

 
 

Ek: Kişisel İlgilenim, Tüketicilerin Firma İnovasyon Kabiliyetini Algılamaları ve Satın Alma Niyeti Ölçekleri
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Anahtar Kelimeler: Sosyal (Toplumsal) Pazarlama, 
Yoksulluk, Finansman, Küresel Fon

Giriş ve Amaç
Yoksulluğun neden varolduğuna ve ısrarla varolma-
ya devam ettiğine dair birçok farklı açıklama bu-
lunmaktadır. Yoksulluğun azaltılması için mücadele 
eden farklı gruplar çözüm için farklı stratejiler öne 
sürmüştür. Ekonomik büyüme, gelir veya servetin 
yeniden dağıtımı, kapsamlı dış yardım ya da nüfus 
kontrolü bu stratejiler arasında ilk akla gelenlerdir. 
Ancak, yoksullukla mücadelede tek bir stratejinin 
yeterli olmadığı dünya genelindeki yoksul sayısında 
yaşanan sürekli artıştan anlaşılmaktadır. Kapsamlı 
stratejilerin geliştirilmesi gerekliliği 2000 yılında Bir-
leşmiş Milletlerin dünyadaki yoksulluğu azaltmaya 
yönelik olarak hazırladığı çok taraflı planda da göze 
çarpmaktadır. Birleşmiş Milletler, Binyıl Bildirgesine 
dayanarak Binyıl Kalkınma Hedefini formüle etmiş-
tir. Binyıl Kalkınma Hedefi 2015 yılına kadar yok-
sulluk düzeylerini önemli ölçüde azaltmak amacıyla 
tasarlanmış sekiz ana hedef ve bu hedeflere eşlik eden 
18 alt hedefi içermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Birleşmiş Milletler 2015 Binyıl 
Kalkınma Hedeflerinin ilki olan “aşırı yoksulluğu ve 
açlığı ortadan kaldırmak” hedefinin gerçekleştirilebi-
lirliğinde sosyal (toplumsal) pazarlamanın ve sürdü-

rülebilir sosyal pazarlamanın finansmanında Küresel 
Fonun öneminin “Project Red” örneği üzerinden ele 
alınmasıdır.

Literatür Analizi
Bir hedef kitlenin davranışlarını hem o hedef kitleye 
hem de genel olarak topluma (halk sağlığı, güvenlik, 
çevre ve topluluklar) fayda sağlayacak şekilde etkile-
mek üzere bir değer yaratmak, bu değeri anlatmak 
ve teslim etmek için pazarlama ilkelerini ve yöntem-
lerini kullanan bir süreç olarak tanımlayabileceğimiz 
“sosyal pazarlama” 1970’lerde ortaya çıkmasından bu 
yana önemli kampanyalarda kullanılan pazarlama 
disiplini altındaki önemli bir alan haline gelmiştir 
(Drucker ve Lee, 2009: 63). Sosyal (toplumsal) pazar-
lama anlayışında işletmelerin örgütsel amaç, tüketici 
amacı ve toplumsal amaç arasında bir denge kurması 
öncül hedef haline gelmektedir. İşletmelerin faaliyete-
lerini sürdürürken tüm çıkar gruplarının faydasını 
maksimize etmeye yönelik tutum sergilemesi önem-
lidir ( Altunışık, Özdemir ve Torlak, 2011: 10). Sosyal 
pazarlama, faaliyetleri destekleyen kişi, örgüt ve/veya 
kuruluşlardan bağımsız olarak belirli bir fikri veya da-
vayı oluşturmak, devam ettirmek veya bu fikir ve da-
vaya karşı tutum ve davranışları değiştirme çabalarını 
içermektedir ( Tek ve Özgül, 2008: 34). Bu özellikleri 
nedeniyle sosyal pazarlama yoksulluk ile mücadelede 
önemli ve kapsamlı bir araç haline gelmektedir.

Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede Sosyal Pazarlamanın Rolü ve Sosyal 
Pazarlamanın Finansmanı 

“Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Örneği”

- Özet Bildiri -

Selçuk Sert 1- Ayşenur Altınay 2

1 Uşak Üniversitesi,  selcuk.sert@usak.edu.tr
2 Uşak Üniversitesi,  aysenur.altinay@usak.edu.tr
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Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede Sosyal Pazarlamanın Rolü ve Sosyal Pazarlamanın Finansmanı “Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Örneği”

Kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından yürü-
tülen sosyal pazarlama faaliyetleri sosyal amaç ve 
uzun vadeli toplum çıkarlarını ön plana çıkartırken, 
amaç ve amaçlara ulaşma yolunda pazarlama ilkele-
ri ve tekniklerini de belirli ölçüde uygulamaktadırlar 
(Mucuk, 2001: 16). Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
sosyal pazarlama faaliyetlerini yürütürken ihtiyaç 
duydukları fonları oluşturmak için ticari işletmeler 
ile çoğu zaman ortak hareket edebilmektedirler. Tica-
ri işletmeler de sosyal pazarlama faaliyetlerine katkı 
sağlayarak kurumsal sosyal sorumluluklarının rekla-
mını yapabilmektedirler (Erdil ve Uzun, 2009: 149). 
Ortaya çıkan bu paydaşlık, ticari işletmenin sosyal 
pazarlama faaliyetine müdahil olarak ve/veya olma-
yarak, kar amacı gütmeyen kuruluşa nakdi ve/veya 
ayni destek sağlaması böylece mevcut ve/veya potan-
siyel müşterileri ile bağlantı kurma olanağı yakalama 
amacı üzerine kuruludur (Madill ve O’Reilly, 2011: 
26). Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile ticari işletme-
lerin bir sosyal pazarlama faaliyetinde yürütebilecek-
leri birliktelik ile ilgili olarak O’Reilly ve Madill (2007) 
sosyal pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştirilebilir 
dört farklı sponsorluk konsepti öne sürmüşlerdir. 
Bunlardan ilki, ticari işletmenin kendine ait bir sosyal 
pazarlama kampanyası yürütmesi, ikincisi, kar amacı 
gütmeyen kuruluşun bir ticari işletmenin finansma-
nına ihtiyaç duymadan bir sosyal pazarlama faaliyeti 
yürütmesi, üçüncüsü kar amacı gütmeyen bir kuruluş 
ile ticari işletmenin ortaklaşa bir sosyal pazarlama fa-
aliyeti yürütmesi ve dördüncüsü ise, ticari işletmenin 
kendi adına yürüttüğü bir sosyal pazarlama faaliyetin-
de kar amacı gütmeyen kuruluş ile (kar amacı gütme-
yen kuruluşun konusu dışında) bir sosyal pazarlama 
faaliyeti yürütmesidir (Madill ve O’reilly, 2010: 134).

Bu çalışmada incelenen “Project Red” kampanyası, 
kar amacı gütmeyen bir kuruluşun sosyal pazarlama 
faaliyetini yürütürken ihtiyaç duyduğu fonu sağla-
mak amacıyla ticari işletmelerle yürüttüğü paydaşlık 
ilişkisinin örneğini oluşturmaktadır.

Tasarım ve Yöntem
Yoksullukla Sürdürülebilir Mücadelede Sosyal Pazar-
lamanın Rolü ve Sosyal Pazarlamanın Finansmanı 
“Project Red Kampanyası Işığında Küresel Fon Öre-
neği” başlıklı çalışmanın literatür ile ilgili kısmı ça-
lışmanın kavramsal kısmını oluşturmaktadır. Sosyal 

pazarlama ile ilgili yerli ve yabancı literatür taranmış, 
literatür incelemesi sonucunda elde edilen bilgiler ışı-
ğında sosyal pazarlamanın finansmanına ilişkin yeni 
bir literatür taraması yapılmıştır. Sosyal pazarlama ve 
konunun finansman boyutu ile ilgili güncel veriler 
analiz edilmiştir. Çalışmada, Project Red kampanl-
yası incelenmiştir. Çalışmada herhangi bir kandita-
tif yöntem tercih edilmemiş olup çalışmada kalitatif 
yöntem tercih edilerek içerik analizi yapılmıştır.

Bulgular ve Tartışma
Tüketiciliği hayırseverlik ile birleştiren “Project Red” 
kampanyası U2 grubunun solisti rock starı Bono 
ve J.F. Kennedy’nin yeğenlerinden biri olan Bobby 
Shriver’in 2006 yılında başlattığı ve bu tarihten beri 
sürdürülen bir sosyal pazarlama kampanyasıdır1. Bu 
kampanyadan elde edilen gelirler “Küresel Fon”a ak-
tarılmaktadır. Project Red, kar amacı gütmeyen bir 
organizasyondur. 

2002 yılında kurulan Küresel Fon, kamu-özel ortak-
lığında çalışan bir vakıf olarak kurulmuştur. Uygu-
lamaya yönelik bir kuruluştan ziyade bir finansman 
mekanizmasıdır. Bir sosyal pazarlama kampanyası 
olan “Project Red” kampanyasından elde edilen ge-
lirler Küresel Fona aktarılmaktadır. Red, yoksullara 
yardımcı olmaya yönelik finansman kaynağı yarat-
mak adına bir ya da daha fazla ürünün “Red” olarak 
etiketlendirmek için şirketlerden lisans ücreti alan 
bir kuruluştur. Project Red’in elliden fazla kampanya 
partneri bulunmaktadır. Pek çok sektörden partneri 
bulunan Project Red kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
ile ticari işletmelerin ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir 
sosyal pazarlama örneğidir. Project Red kampanya-
sı ile günümüze kadar 275 milyon dolarlık finans-
man kaynağı yaratılmıştır. Bu finansman kaynağı 55 
milyon kişi için kullanılmıştır. Yılda 4 milyar dolar-
lık yatırım potansiyeli bulunmaktadır.  Bir sos-
yal pazarlama projesi olan Project Red, yoksunluk 
ve yoksulluk ile mücadelede sosyal pazarlamanın ve 
yoksullukla mücadelenin sürdürülebilirliğinde sosyal 
pazarlama faaliyetleri ile finansman sağlamada pay-
daşlık ilişkilerinin önemini ve başarısını ortaya koyan 
bir sosyal pazarlama iyi uygulama örneğidir.

1 http://www.theglobalfund.org/en/partners/privatesector/red/ 
(Erişim Tarihi: 05.02.2015)
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Sonuç, Öneriler ve Kısıtlar
Sosyal pazarlama ile ilgili olarak yapılan literatür 
araştırmasında sosyal pazarlama konusunun Türkçe 
yazında çok fazla ele alınmadığı göze çarpmaktadır. 
Oysa, sosyal pazarlamanın yabancı literatürde yer 
almaya başlaması 1970’li yıllara dayanmaktadır. Sos-
yal olaylara duyarlılık ve sürdürülebilirlik son yıllar-
da dünya ile birlikte ülkemizde de önemle üzerinde 
durulmaya başlanmış konulardır. Sosyal sorumluluk 
ve sürdürülebilirlik ile bireysel çıkarlardan ziyade 
toplumsal çıkarların ön planda tutulmasını hedefa-
lemektedir. Sosyal pazarlama bu noktada pek çok 
sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik faaliyetinin 

önemli bir aracı haline gelmektedir.  Sürdürülebilirlik 
faaliyetlerinin yürütülebilmesinde faaliyetler için fon 
sağlama ve faaliyetlerin finansmanı ise, önemli diğer 
bir konudur. Bu çalışma ile, yoksulluk olgusunun 
mücadelesinde sosyal pazarlamanın rolü, yoksul-
lukla mücadelede sürdürülebilirliğin sağlanmasında 
finansman kaynakları konuları ele alınarak hem di-
siplinlerarası bir çalışma yapılmış hem de literatürde 
fazlaca ele alınmayan bir konu incelemeye açılmış 
olacaktır. Bu çalışmanın konu ile ilgilenen taraflara 
ışık tutacağı düşünülmektedir. Çalışmanın zaman 
içinde geliştirilerek literatüre önemli katkılar sağla -
yacak bir kaynak haline getirilmesi planlanmaktadır. 
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	boşş-yeni
	62
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